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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX,
Chicagos dienraščio Vilnies 

angliškoje sekcijoje (gruodžio 
5 d.) tilpo labai nevykusi ko
respondencija apie Rytinių 

: Valstijų Meno P’estivalį. žmo
gus, kuris ją rašė, rašė visiškai 
nepagalvojęs.

Korespondencijos autorius 
bando kritikuoti Festivalio 
dvasinį turinį. Jame nebuvę 
politinių pamokų. Viskas bu
vę paremta ta pamatiniai 
klaidinga idėja, kad menas • 
stovi aukščiau visuomenės ir 
klasių, kad , menas tarnauja 
.tik menui.

Nesvarbu, žinoma, jam, kad 
neigė, niekino ir 

lietuviškoji fašistinė 
Nieko tas nereiškia.

šmeižė 
spauda.
Tas neturi jokios klasinės bei 
politinės reikšmės!

Reikia pasakyti, kad tie 
priešai šio Festivalio klasinį 

• turinį suprato daug geriau, ne
gu minėtasis Vilnies korespon
dentas.

Fe st i- 
•šimto 
gerų,

i

t

Niekas nesako, kad 
valio programa buvo 
procentų gera. Buvo 
tvirtų pusių, bet buvo ir silp
nų. Buvo, pavyzdžiui, gerų 
darbininkiškų dainų, bet taip 
pat Buvo ir niekam neverto 
laužo. Aš dažnai esu pagal
vojęs, kad tūlos per daug 
“liaudiškos” dainos niekada 
neturėtų skambėti jokiam pro
tingų žmonių parengime, 
jos ir 
bėjo.

Tai 
rimtai
arba redaktorius, 
toli nuvažiavo į kairę, jog šia
me Festivalyje nieko gera dar
bininkiškam 
bei nematė, 
keturiomis.

Bet 
vėl dar kartą nuskam-

visa tiesa, tai galima 
kritikuoti. Bet žmogus 

kurie taip

judėjimui nerado 
suklydo visomis

rimtai galvojant,Protingai, 
reikėtų šitaip pasakyti: Tegu 
Francūzijos, Italijos, arba ku
rios kitos šalies žmonės patys 
pasirenka sau kelią. Kaip jie 
pasiklos, taip išmiegos!

Jei daugumai jų patinka ko
munizmas, tegu jie įsiveda ko
munizmą. Kokią teisę turi 
Amerika ar kuri kita šalis ten 
kištis ir jiems savo izmą už
karti ?

Bet kitaip mano klerikalinės 
spaudos redaktoriai, štai Chi- 
cagos Draugas (gruod. 9 d.) 
griežtai reikalauja, kad Ame
rika neleistų tų šalių žmonėms 
pasirinkti sau kelią. Amerika 
turinti “stipriai gelbėtj” tiems, 
kurie ten kovoja komunizmą.

Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto prorektorius, prof. 

•Jankauskas parašė karštą at
sišaukimą į iš Lietuvos ptibė- 
gusiuš ir Vokietijoje klaidžio
jančius savo kolegas tūlus 
profesorius ir studentus. Jis 
juos ragina grįžti Lietuvon, 
grįžti pas savuosius.

Naujienų redaktorius tuo
jau padarė išvadą, kad Jan
kauskas atsišaukima rašė bol
ševikų verčiamas (N., gruod. 
9 d.).

Su Grigaičiu pamatinė nelai
mė yra tame, kad jis yra di
delis politinis bailys ir visus 
kitus žmones tokiais pat vąiz- 
duojasi. Jis negali suprasti, 
kad sviete gali būti tokių žmo
nių, kurie jokiais gąsdinimais 
negali būti paveikti.

Prof. Jankauskas atsišauki
mą rašė ne todėl, kad jam bū
tų kap nors grūmojęs > arba 
reikalavęs taipr rašyti, bet to
dėl, kad matė ir suprato di
delį reikalą. Jis matė, kaip 
Lietuvoje reikia prasilavinusių 
žmonių, o kaip tie profesoriai

(Pabaiga 5-tam pusi.)
h

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

JOHN LEWIS SUTRAUKĖ 
MAINIERIŲ RYŠIUS SU 
DARBO FEDERACIJA

----------------------------r

Mainieriai Pasitraukė iš Darbo Federacijos Todėl, Kad 
Jos Vadai Nutarė Prisiekt Vergiškam Tafto Įstatymui

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis, gruod. 
12 d. sutraukė organizaci
nius ryšius . su Amerikos 
Darbo Federacija. Mainie
rių Unija, pagal savo vyk-’ 
domosios tarybos sprendi
mą, apleido Darbo Federa
ciją todėl, kad Federacijos 
pirmininkas William Green 
ir kiti aukštieji vadai nuta
rė prisiekti, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, kad jie 
nėra komunistai ir nieko 
bendra neturi su jokiomis 
komunistinėmis srovėmis.

Visuotiname Darbo Fe
deracijos suvažiavime San 
Francisco j spalių mėnesį 
Lewis karčiai smerkė tą 
priesaiką ir smarkiai kovo
jo prieš ją. Bet Greenas su 
savo bendrais pervarė tari
mą prisiekti prieš komunis
tus.

Kad Lewis, kaipo didžios 
unijos atstovas ir vienas iš 
Federacijos vice-prezidentų,

negalėtų kliudyti tos prie
saikos, tai suvažiavimui bu
vo įpiršta visai panaikinti 
vice-prezidentų vietas Fede
racijos centre. Taip nutarta 
įrašyt ir į Darbo Federaci
jos konstituciją.

Lewis smerkė Greeną ir 
panašius vadus kaip darbi
ninkų vergėjus pagal Taf- 
to-Hartley’o įstatymą.

Mainierių Unija turi bent 
600,000 narių. Johh L. Le
wis jau kartą pirmiau bu
vo išvedęs ją iš Darbo Fe
deracijos — 1933 m. Tada 
jis įtraukė ją į CIO (Indus
trinių Unijų Kongresą). 
1941 m. Lewis ištraukė uni
ją iš CIO per ginčus dėl 
kandidatų į prezidentus. 
Tuomet Lewis rėmė liberalį 
republikoną Wendellį Wil
kie prieš Rooseveltą. 1|946 
metais jis sugrąžino Mai
nierių Uniją į Darbo Fede
raciją, bet negalėjo susiro- 
kuoti su perdaug reakci
niais senaisiais jos lyde
riais.

Smarkūs Ginčai tarp Molotovo ir Marshallo 
Dėl Kariniu Atpildų iš Vokietijos

London.—Sov. užs. reika
lų ministras Molotovas kri
tikavo Amerikos valstybės 
sekretorių Marshallą, kuris 
priešinasi Sovietų reikalau- 
jamiem atpildam iš Vokie
tijos. Molotovas sakė, jog 
Marshallas laužo pirmesnes 
sutartis dėl tų atpildų. So
vietai reikalauja tiktai 10 
bilionu dolerių, o naciai pa
darė Sovietų Sąjungai 128 
bilionus tiesioginių nuosto
lių, nekalbant apie karo 
veiksmais padarytus nuos
tolius, kaip priminė Moloto
vas.

Molotovas tvirtino, kad 
Jungtinės Valstijos su savo 
parama vakarinei Vokieti
jai, mojasi daugiau ištraukt 
iš jos, negu tie 10 bilionų, ir 
ta našta užkariama vokie
čiam be jų atsiklausimo. 
Kartu jis įtarė, kad anglai- 
amerikonai planuoja atskel
ti sau vakarinę Vokietiją ir 
naudoti ją neribotam laikui.

Marshallas rūsčiai atsakė, 
kad jau esą sunku gerbti 
Sovietų Sąjungą, kaip vals
tybę, kuomet jos ministras 
Molotovas taip argumen-

tuoja prieš vakarinius tal
kininkus. Užsieninis Angli
jos ministras Bevjnas, tu- 
ravodamas Marshallui, dar 
aštriau “atsišiepė” Moloto
vui.

Dėl karštų ginčų buvo 
pertrauktas Keturių Di
džiųjų ministrų posėdiš iki 
šio pirmadienio. O šeštadie
nio pranešimas sakė, kad 
jų konferencija iškriksianti, 
jeigu Sovietai nenusileis kas 
liečia reikalaujamų karinių 
atpildų.

ŽYDŲ FONDUI GREITAI 
REIKIĄ $395,367,000

Kasyklos Sprogime Žuvo 
M. Gudaitis ir 6 Kiti

Wilkes Barre, Pa. —Per 
dujų eksploziją Lehigh Val
ley kompanijos Franklin 
angliakasykloje užmušta 
Mikas Gudaitis, 66 metų; 
John Gasper (gal taip pat 
lietuvis), 25 metų amžiaus, 
ir penki kiti mainiertai.

Atlantic City/ N. J. — 
Jungtiniam Žydų Atsišauki
mo fondui reikės 1948 m. 
sukelti $395,367,000, * kaip 
skaičiuoja vadai tos organi
zacijos konferencijoje. Da
lyvauja daugiau kaip 1,300 
delegatų iš įvairių valstijų.

Eliezer Kaplanas, Žydų 
Įstaigos iždininkas iš Jeru
zalės, dėstė, jog tiek pinigų 
reikės tokiems tikslams, 
kaip žydų valstybės Palesti
noj įsteigimas ir apgyni
mas, išvietintų žydų siunti
mas Palestinon, pagalba be
namiams pabėgėliams ir t.t.

Per vienus metus tikima
si perkraustyt 75,000 žydų į 
Palestiną, o per 4 metus— 
400,000. •

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinis žydų Atsišauki
mas prašys Amerikos pas- 
kolos ginklams , būsimajai 
žydų valstybei Palestinoje.

PrancūzųParyžius
valdžia areštavo dar 7 So
vietų piliečius.

'7

Jeruzale. — žydų bomba 
šeštadienį užmušė čia dar 
12 arabų.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Laukiame Didesnės Paramos nuo Organizacijų 
Ir Pavienių Geros Valios Lietuvių

Laikas greitai bėga, o, kaip matote, mūsų finansi
nis vajus eina lėtokai. Tikimės, kad šeštadienį ir sek
madienį daugelis prietelių rimtai apgalvos visą šį rei
kalą ir gausime daugiau paramos.

Jau aiškinome, kad namo atidarymui paruošimas 
kaštuos dideles sumas pinigų, todėl reikia finansinį va
jų privesti prie pilno laimėjimo. Dar vis nenustojame 
vilties, kad iki Naujų Metų paskirtoji suma bus sukel
ta.

Nuoširdžiausiai prašome visas lietuvių organizaci
jas ir visus lietuvius pasiskubinti su parama. Pasįpirki- 
te Lietuvių Namo Bendrovės serų bei suteikite paskolų! 
Ir tai padarykite be ilgesnio laukimo!

Laukiame greito atsiliepimo iš visur ir nuo visų!
Sekami prisidėjo:

ŠERAIS 
ALDLD 3-čia Apskritis, Conn. 
Mary Anderson, Cambridge, Mass. 
L. Zelson, So. Boston, Mass. 
Ona Marozienė, Waterbury, Conn. 
Waterburietis, Waterbury, Conn. 
Frank Markevičius, Brockton, Mass. 
Anna Kangiser, Brockton, Mass. 
Lewis Petkevich, Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$100.00 
75.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

Airiai Katalikai Ragina 
Priimt Daugiau Išvietintų 

Lietuvių ir Lenkų
New York. — Airių ku

nigai, Katalikiškosios Per- 
kraustymų Tarybos vadai, 
kreipėsi į valdžią,-prašyda
mi daugiau Amerikon įleist 
išvietintų lietuvių, lenkų, 
slovakų ir kitų pabėgusių 
Vokietijon, Austrijon ir t.t.

SYRIJOJ SUDEGINTA 
ŠIMTAI ŽYDŲ NAMŲ

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos arabai sudegino žydų 
bažnyčią 2,750 . metų senu
mo ir padege 10 kitų jų 
bažnyčių, 50 krautuvių ir 
150 šiaip žydų namų. Be 
kitko, sudegė ir labai sena, 
girdi, “nepavaduojama” žy
dų Biblija.

Raudonųjų Priešai Nušluoti 
CIO Elektrikininkų Unijos 
Rinkimuose ‘ Bridgeporte

k ---------------------

Bridgeport, Conn. — CIO 
Elektrininkų Unijos 203-čio 
lokalo rinkimus laimėjo kai
riųjų kandidatai -4 Michael 
D. Marinaccio į pirmininkus 
ir Ellis Brooks į delegatus. 
Tapo pašalinti raudonųjų ė- 
dikai Michael Berescik, lig
šiolinis pirmininkas, ir Jo
seph A. Julianelle,. buv. de
legatas. Jiedu su savo ben
drais pernai buvo nuspren-

dę išmesti iš unijos 24 
riamus įkomūnistus 
“raudonuosius.”

Kairiųjų kandidatas į 
pirmininkus gavo 1,318 bal
sų prieš dešiniųjų 866, o už 
kairiųjų žmogų į delegatus 
balsavo 1,712 prieš 1,209.

Tas elektrininkų unijos 
loltalas viso turi virš 6,000 
nariu, v > . . •

TŪKSTANČIAI PANAMIEČIU AUDRINGAI 
DEMONSTRAVO PRIEŠ KARINIU BAZIŲ 
PARSAMDYMį JUNGTINĖMS VALSTIJOMS
/ v •Panama. — Tūkstančiai 
studentų audringai demon
stravo prieš Panamos pre
zidento Ęn. Adolfo Jimene- 
zo pasirašytą sutartį, kuri 
parsamdo Jungtinėms Vals
tijoms 14 orlaivinių ir kito
kių bazių penkiems iki de
šimties metų. Studentų mi
nia puolėsi prie seimo rū
mo, kuomet buvo įteikta 
seimui sutartis tvirtinti. 
Demonstruodami, studentai 
ir daugelis kitų panamiečių 
šaukė: “Šalin jankių impe
rializmą! Bazių parsamdy- 
mas yra Panamos nepri
klausomybės naikinimas!”

Policija buožėmis ir aša
rinėmis bombomis blaškė 
demonstrantus.’ Policinin-

iifSitert į jį $ jyįij Jį

ta- 
bei

kai taipgi šaudė dalyvau
jančius demonstracijoj yy- 
rus, moteris ir vaikus, kaip 
liudija seimo narys socialis
tas Jose Brower. Bent 25 
asmenys tapo sužeisti. De
monstrantai gindamiesi ap
daužė ir 8 policininkus.

Demonstracija buvo 
kia smarki, kąd seimas 
būgo riaušių ir uždarė 
vo posėdį.

TRAUKINIŲ SUSIDŪRI
ME UŽMUŠTA 17

Paryžius. — Susidūrus 
keleiviniam traukiniui su 
paštiniu pietinėje Francijo- 
je, tapo užmušta 17 žmonių. 
Nelaimė įvyko per klaidin
gą bėgių sujungimą.

to- 
pa- 
sa-

ROMOS STREIKIERIAI 
PRIVERTĖ VALDŽIĄ 
PADARYT NUOLAIDŲ
Streikas Atšauktas, Kada Valdžia Sutiko Skirt Daugiau 
Paramos Bedarbiam ir Pžiliuosuot Suimtus Streikierius

Roma. — Darbininkai per 
visuotiną dviejų^ dienų strei
ką Romoje privertė valdžią 
nusileisti. Todėl Darbo Rū
mas (unijų centras) ir at
šaukė streiką gruod. 13 d. 
Valdžia sutiko patenkinti 
sekamus streikierių reikala
vimus:

Paskirti daugiau pinigų 
viešierps darbams, kur bus 
samdomi bedarbiai; išmokė
ti kalėdinius bonus bedar
biams; be teismo paliuosuo- 
ti visus areštuotus strei
kierius.

Skelbdamas tokius lai
mėjimus, Darbo Rūmas pa
smerkė valdžios terorą ir 
jos bendradarbius, klerika
linius neva darbihinkų va
dus, kurie “niekšiškai laužė 
streiką, darė provokacijas 
ir sabotažą.”
žandarai Mušė ir Komunis

tus Seimo Narius
Paskutinę streiko dieną 

policininkai a š a r i nėmis 
bombomis ir buožėmis įnir-

Irakas Taipgi Laukia 
Paskolų iš Amerikos

Bagdad, Trakt — Irako 
valdžia veda derybas dėl 
$75,000,000 paskolos iš 
Jungtinių Valstijų ir iš Pa
saulinio Banko, kuris taip 
pat amerikonų kontroliuo
jamas. Irako finansų mini
stras Ghanima sako, tie pi
nigai bus vartojami žemės 
ūkiui ir pramonei išvystyti. 
(Iki šiol anglai buvo Irako 
valdžios komandieriai. Tas 
kraštas turtingas 
versmėmis.)

tusiai puolė minią, susirin
kusią prie Italijos seimo rū
mo, grūmojo šaudyti ir ap
daužė buožėmis keturis ar 
penkis komunistus seimo 
narius. Tie komunistai bu- > 
vo išėję protestuot, kuomet 
išgirdo, kad policija sumu
šė ir sužeistą karo vetera
ną.

Seime kilo didelis trukš- 
mas dėl policijos atakų 
prieš komunistus seimo na
rius. Socialistų vadas Piet
ro Nenni ypač karčiai smel
kė de Gasperio klerikalų 
valdžią už žvėriškus jos žy
gius prieš streikierius ir 
komunistus. Nenni įspėjo, 
kad neramumai dar padi
dės, jeigu visa valdžia ne
bus pertvąrkyta nuo vir
šaus iki apačios. Tuomi Ne
nni reikalavo demokratinės 
valdžios, kurioje dalyvautų 
ir socialistai ir komunistai.

Riaušės ir Barikados
Amerikiniai koresponden

tai rašo, jog darbininkai 
“kėlė riaušes” prieš val
džią Pisoj ir tūluose kituo
se miestuose, pritardami 
Romos streikieriams. Civi
tavecchia laivakroviai atsi
sakė iškraut iš laivų siun
čiamus Romon kviečius. 
Darbininkai užbarikadavo 
einančius Romon vieškelius 
ir apstatė barikadomis gat
ves keliuose Romos prie
miesčiuose. Žandarai ašari
nėmis bombomis atakavo 
žmones antroj barikadų pu
sėj, šaudė virš jų galvų ir 
ardė barikadas.

žibalo

TEBEVERDA SKERDYNĖS 
TARP ŽYDŲ IR ARABŲ

Jeruzalė. — ^Skerdynėse 
tarp žydų ir arabų Palesti
noje per dieną buvo nužu
dyta dar 28 asmenys iš a- 
biejų pusių ir be žinios din
go 8. Žydų milicija Ragana 
ir vadinami Sterno “terori
stai” veda ofensyvą prieš 
arabus. Du trečdaliai visų 
užmuštųjų penktadienį bu
vo. arabai. Nukauta ir vie
nas anglas kareivis ir vie
nas Čechoslovakų lėktuvų li
nijos pareigūnas.

Žydai ir arabai su bom
bomis ir šaunamais ginklais 
atakavo vieni kitų auto-bu- 
sus, garažus, kaimus ir pa
vienius žmones. Nuolat py
škėjo šūviai nuo stogų ir 
gatvėse Jeruzalėj, Haifoj, 
Tel Avive ir kitur.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SOVIETUS DĖL GARVE
ŽIŲ AUSTRIJOJ
.Viena, Austrija. — Ame

rika užprotestavo Sovie
tams, kad jie paskyrė Jugo
slavijai 75 geležinkelio gar
vežius, kuriuos sovietine 
armija pagrobė nuo vokie
čių per mūšius.

TRUMANO PASIŪLYMAS 
KAINOM KONTROLIUOT

Washington.— Prez. Tru- 
manas kręipėsi į kongresą, 
kad leistų valdžiai kontro
liuoti svarbiųjų reikmenų 
kainas; tuomet valdžia, gir
di, stengtųsi atvaryt kainas 
atgal iki to laipsnio, kaip 
buvo -birželio mėnesį šiemet. 
Lemiama, jog republikoniš- 
koji kongreso dauguma at-, 
mes prezidento pasiūlymą. 
Republikonai perša, kad pa
čios kompanijos pagal lai
svą susitarimą apribotų 
kainas. (Tai būtų priestrus- 
tinių įstatymų laužymas.)

PAULEY PRISIPAŽINO 
SPEKULIAVĘS

Washington. — Edwin W. 
Pauley, armijos sekreto
riaus padėjėjas, prisipažino 
kvočiantiems jį senatoriam, 
kad jis buvo užpirkęs už 
kokį milioną dolerių grūdų, 
laukdamas dar didesnio jų 
pabrangimo. Pauley teisino
si, kad jis peftraukęs tą 
spekuliaciją, kai tik įstojęs 
į karo departmento tarny
ba.

Graikija. — Trumano pa
siuntiniai sako, reikia dau
giau paramos Graikijos mo
li archistams: neužtenka pa
skirtų $300,000,600.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Prancūzas Apie Prancūziją
Francūzų repatriacijos komisijos pirmininkas lei

tenantas Marquie išleido platų pareiškimą. Jis rimtai ap
kaltina Francūzijos valdžią už pablogėjimą santykių tar
pe Francūzijos ir Tarybų Sąjungos. Paskutiniais keliais 
mėnesiais Francūzijos valdžia dariusi viską, kad pa
kenkti tų kraštų geriems santykiams. Primetimas, kad 
Rusijos piliečiai arba atstovai Francūzijoje kišasi į to 
krašto vidinius reikalus, Marquie sako, yra melas. Jis 
taipgi sako, kad Francūzijos valdžia padėjo įsteigti anti- 
sovietinės propagandos lizdus pabėgėlių stovyklose.

Tuo tarpu abiejų kraštų repatriacijos komisijos grįž
ta namo ir komercinės 'derybos tarpe Tarybų Sąjungos 
ir Francūzijos tapo nutrauktos. Francūzija tikėjosi gauti 
iš Tarybų Sąjungos tris šimtus tūkstančių tonų grūdų, 
bet dabar negaus. Jos maisto padėtis turės susilpnėti. ’

priešin-

priešin- 
patvar- 
reikale.

neturi

kai sugyvens. Bet perauklė
jimo darbas tebedirbamas 
tik Tarybų Sąjungos kont
roliuojamoje Vokietijos zo
noje.

Kokią klaidą lietuviai pa
bėgėliai padarė, kai jie bė- 
go pas vokiečius (tuomet 
pas Hitlerį) prieglaudos 
ieškoti. Nors dabar jie tu
rėtų prasiplėšti akis ir pa-

matyti, kad jiems laikas tą 
klaidą atitaisyti. Gi ją ati
taisyti jie gali tik nusitar
dami tuojau grįžti Lietu: 
von.

Lietuvos vyriausybė, Lie
tuvos mokslininkai, Lietu
vos visuomenininkai nuolat 
sako pabėgėliams: grįžkite 
namo, grįžkit pas savuo
sius!

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: 
t

$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:

Europiečių Doleriai Amerikoje
Kongresas skiria 590 milijonų dolerių dėl greitosios 

pagalbos Francūzijai, Italijai ir Austrijai. Ši milžiniška 
suma neįeis į “Marshall Planą”. Tasai “planas” Ameri
kai kaštuosiąs apie septyniolika bilijonų dolerių!

Visas dalykas sukasi apie dolerius. Minėtieji kraštai 
neturi amerikoniškų dolerių užmokėti už amerikoniškus 
produktus. Todėl jiems reikia, tų milžiniškų paskolų. Mes 
jiems duosime pinigų, o už tuos pinigus jie pirks mūsų 
produktus. „ /

Niekas nekalba, kaip tie kraštai tas paskolas atmo
kės. Ateitis, matyt, mažai kam terūpi.

Bet galima taip padaryti, jog jokio “Marshallo Pla
no” nereikėtų ir vakarų Europos kraštai turėtų tiek pat 
amerikoniškų dolerių, kiek jie gaus per “Marshall Planą” 
— dar šiek tiek daugiau. Italijos, Francūzijos, Anglijos, 
Belgijos ir'kitų kraštų piliečiai, tai yra, kapitalistai, sa
koma, turi Amerikoje daugiau kaip dvidešimt bilijonų 
dolerių. Labai gražiai toji milžiniška krūva dolerių galė
tų būti panaudota apmokėjimui už tuos produktus, kurie ! 
tiems kraštams taip labai reikalingi.

• Tai galėtų lengvai padaryti tų kraštų valdžios, tuos 
savo kapitalistų investmentus Amerikoje sunacionali- 
zuodamos. Visiems būtų sveikiau: toms šalims nereikėtų 
sulysti į skolas, o Amerikos žmonėms nereikėtų taksais 
sumokėti “Marshall Plano” kaštus. s

Kodėl Francūzijos, Italijos, Anglijos, Belgijos, Aus-i

APIE PALESTINĄ
Dienraštis Vilnis šitaip 

pasisako dėl suiručių Pale
stinoje:

Paskelbus Palestinos pada
linimą, arabai subrudo. Pa
čios Palestinos arabai ma
žiau nerimsta, kaip kitų ša
lių.. Dėl ko arabai 
gi tam ?

Minios arabų nėra 
gos Jungtinių Tautų 
kymui Palestinos 
Minios arabų nieko
prieš žydus. Prieš žydus ko
vojo ir dabar kursto arabus 
stambūs žemvaldžiai ir alie
jaus laukų savininkai. Jie 
nenori gerinti būklę Palesti
nos arabų, nes jau ir taip ten 
gyvenimo lygis aukštesnis, 
kaip kitose arabų šalyse, ir 
tas akstiną visus arabus ko
voti už geresnes sąlygas, 
aukštesnį gyvenimo lygį. .

'Kita, Britanijos užsienio 
politika prie to / prisideda. 
Britai priešingi J. T. pa- jos darbai, išplečiami 
tvarkymui. Britanijos užsie-‘ 
nio politikos vedėjai nenori 
išsprendimo Palestinos klau
simo, nes tada ji gali pa
sprukti iš britų kontrolės, o 
tuomi jie netektų militarinės 
bazės ten ir jų kontrolė Ar
timųjų Rytų žymiai susilp
nėtų. Jie bijo, kad Tarybų 
Sąjungos įtaka padidėtų to
je srityje.

Arabų sąjungos veikiau
sia yra kurstomos ir britų 
agentų arabų šalyse.

Tautiniai klausimai visuo
met lengva išrišti, kur neįei
na ekonominiai keno nors in
teresai, kur nėra kurstymo.

. TARYBĮJ LIETUVOS LENGVOSIOS 
PRAMONĖS LAIMĖJIMAI

raso:

PABĖGĖLIAI IR 
KIAULĖS

Brooklyno Vienybę
Neseniai į vieną pabaltie-

čių stovyklą Bavarijoje buvo 
atvažiavę keletas amerikie
čių ir vokiečių policininkų, 
kurie darė kratas, ieškoda
mi kiaulių. Rastas kiaules 

’vokiečiai išsivežė.
Iki šiol nebuvo draudžia

ma auginti kiaulei. Apie 
trijos ir kitos vakarų Europos šalys tuo nepasirūpina? ■ draudimą nebuvo net skelbta 
Atsakymas aiškus: Jos nenori “nuskriausti” savo kapita- I ’r nei sPaudoje rašyta. Be- 
listus. Jos geriau savo žmones amžinai praskolins Ame
rikai, negu kliudys savo kapitalistų investmentus.

Jau kelinti metai Anglijos valdžios pryšakyje stovi 
socialistai. Keletą mėnesių Francūzijos valdžią kontrolia
vo socialistai. Nei vieni, nei kiti nei neprisiminė apie 
konfiskavimą savo kapitalistų investmentų Amerikoje.

Ne P land's, Bet Apgavystė
Republikonai nesutinka su prezidento Trumano pa

tiekta programa dėl sulaikymo jnfliacijos ir kainų kili
mo. Jie sako, kad jie niekada nesutiks sugrąžinti kainų 
kontrolę.

Bet priešinimosi neužtenka. Žmonės reikalavo, kad 
republikonai patys patiektų ką’nors geresnio, ką nors 
apčiuopiamo, konkretaus. Tylėti nebuvo galima ir. dabar 
jau turime “republikonu planą.” Deja, tai ne planas, bet 
paprasta apgavystė, kuri nepastos kelio nei infliacijai, 
nei kainų kilimui.

. Visas “republikonu planas” remiasi savanorybe. Jie 
sako: Jokios valdžios kontrolės nereikia, valdžia neturi 
kišti nosį į biznio reikalus, tegul firmos ir kompanijos 
pačios susieina, pasitaria ir susitaria, kiek kuri gamins, 
kokias kainas už ką ims ir t.t. Šitaip, girdi, pasibaigs vi
sos mūsų bėdos su infliacija ir kainomis.

Jeigu nepamiršortie, tai pradžioje šių metų preziden
tas Trumanas irgi tikėjo savanorišku biznio pasižaboji- 
mu. Sakė jis prakalbas ir šaukė kapitalistus susimylėti 
ant žmonių ir nekelti kainų.

./ Be visi žinome, kad iš tos “programos” išėjo tik di
dėlis “piš.” Lygiai tokią pat apgavystę dabar perša re
publikonai.

Sukta Apyvarta
Tuojau ^)o karo mūsų geraširdė vyriausybė paaukojo 

Chiang Kai-šekui labai daug visokių nuo karo likusių 
Pacifijko salose reikmenų. Tos ręikmenos svėrusios virš 
du milijonu tonų ir buvusios vertoš apie pusantro šimto 
milijonų dolerių.

Dabar tuos pačius daiktus Chiang Kai-shekas par
duoda įvairioms Amerikos firmoms ir pinigus dedasi į ki
šenių. i '

Kai šis suktas biznis iškilo aikštėn, buvo klausta, ko
dėl leidžiama Chiang Kai-šekui taip Ameriką apgaudinė-, 
ti? Atsakymas yra toks: Chiang Kai-šekas turi teisę ir, 
gali su gautomis dovanomis elgtis taip, kaip jam patin- 
o. Ne mūsų, girdi, reikalas kištis į jo biznį!

. Be
je, ir dabar neaišku, ar trem
tiniai turi teisę auginti sto
vyklos .ribose kiaules, ar ne. 

Labiausiai tremtiniai stebi
si, kodėl amerikiečiai padė
jo vokiečiams atimti iš bena
mių legaliai įgytas užsiaugin
tas kiaules. Jei vokiečiai 
taip daro^ nėra ko stebėtis, 
nes jie nuo1 senų laikų įpratę 
kaimynines tautas apiplėšti.

'Tiesa, kad vokiečiai “nuo 
senų laikų įpratę kaimyni
nes tautas £piplėšti/’ Tik 
tuomet, kai vokiečiai bus 
perauklėti (tam ims laiko), 
su jais kitataučiai draugiš-

Rašo A. Klusas
Su dideliais gamybiniais 

laimėjimais pūtiko 30-tąsias 
Didžiojo Spalio metines Ta
rybų Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonės.

Respublikos siuvimo—tri
kotažo fabrikuose baigiami 
dideli įmonių rekonstrukci-

1 ce
chai, pastatomi nauji, paga
minti Tarybų Lietuvoje, į- 
rengimai.

Kaune 
trikotažo fabrike 
anksčiau nustatyto laiko 
pastatyta 60 automatų, pa
gamintų Tūlos gamyklose, 
išplėstas ir papildytas įren
gimais trikotažo cechas.

Dabar fabrikas išleidžia 
30 nuoš. daugiau produkci
jos kaip jis išleisdavo šių 
metų pradžioje.

Keturis kartus išaugo tri
kotažo fabriko “Jėgos” pa
jėgumas. Čia paleista dar
ban didelis skaičius įrengi
mų, gautų iš Leningrado.

Įvykdė priešspalinius įsi
pareigojimus “Spartos” fa
briko trikotažninkai. Jie 
anksčiau nustatyto laiko į- 
vedė rikiuotėn naują triko; 
tažo cechą.

Dideli darbai nuveikti 
statomame stambiausiame 
respublikoje “Lelijos” 
vimo fabrike. Čia jau pra
dėjo duoti produkciją pir
masis konvejeris.

Lietuvos siuvimo i - triko
tažo fabrikai per 9 mėne
sius išleido pusantro 
daugiau prodūkeijos, 
pereitais mefais.

Puikių laimėjimų pasie
kė respublikos odos — ava
lynės įmonės. *

Dabartinio Vilniaus odos- 
avalynės kombinato “Tig
ro” avalynės fabrikas sme
toniniais'* laikais buvo pa
prasta batų dirbtuvė. Čia 
rankomis buvo pagamina
ma keletas dešimčių porų 
batų per parą.

Dabar fabrikas išleidžia 
daugiau ‘kaip 11,000 porų a-

“Silvos” siuvimo- 
mėnesiu

siu-

karto 
kaip

Komercijos sekretorius W. Averell Harriman taiasi su 
senatinio užrubežiams komiteto pirmininku sen. Arth
ur H. 
manas 
se yra

Vandenbergu, Michigari republikonu. Harri- 
siūlė visai neduoti paramos toms šalimsj kurio** 
darbininkams prielankios valdžios, jo žodžiais 

tdriaht—-“Tarybų Įtakos sferoje.”

valynės per mėnesį. Fabri
ke paleisti eksploatacijon 2 
'nauji cechai, kuriuose ga
minama moterų ir vaikų a- 
valyriė.

Dideli atstatomieji darbai 
atlikti “Lituanikos” ir 
“Raudonosios vėliavos” a- 
valynės fabrikuose. Modeli
nės avalynės gamyba čia 
padidėjo penkis kartus, pa
lyginus su pereitais metais.

Į)abar Lietuvos avalynės 
fabrikai išleidžia beveik tps 
kartus daugiau avalynės, 
kaip pereitais metais, savi
kaina sumažėjo 15 procen
tų.

Išplečiamas atstatytasis 
guminių dirbinių “Inkaro” 
fabrikas Kaune. Fabriko ce
chuose pastatyta daug mū
sų šalyje pagamintų įrengi
nių, paleista du nauji' kon
vejeriai, sumontuotos klijų 
maišykles, pastatytos pus
padžių klijavimo mašinos.

Greitai atstatomas Kau
no kojinių fabrikas “Kot- 
ton”. Fabrikas netik įvykdo 
savo gamybinį planą$ ' bet 
fabrike dar stojo* -eksploa
tacijon nauji cechai, pasta
tomi papildomi įrengimai. 
Pilnu pajėgumu dirba nau
jas mezgimo cechas. Sėk
mingai vyksta kotton—ma
šinų montavimas naujai į- 
rengihmame ceche. Mon
tuotojų brigada pastatė ir 
atidavė eksploatacijon pir
mas 6 sudėtingas mašinas 
ir baigia montuoti dar 4.

Daug naujų įrengimų pa
statyta ir kituose ėechuose. 
Fabrįko pajėgumas padidė
jo, palyginus su pereitais 
metais, 70 procentų.

Didelis dėmesys skiria
mas respublikos tekstilės į- 
monių darbui.

Vilnonių audinių fabrike 
“Lima” pradėjo veikti tri
kotažo, apretūros ir dažy
mo cechai. “Limos” fabriko 
kolektyvas pirmasis respub
likoje įvykdė metinį planą.

Daug kas pasikeitė at
statomame “Drobės” fabri
ke: Jo teritorijoje išaugo 
nauji korpusai, stojo ri- 
kiuotėn pirmosios verpimo 
mašinos.

Toli pirmyn pažengė šil
ko audinių gamyba. Di
džiausiame PaUhltyje “Kau
no audinių” fabrike pradėta 
gaminti 8 naujos audinių 
rūšys. Visos fabriko darbi
ninkės - daugstaklininkes.

Lengvosios pramonės mi
nisterijos darbuotoj&i ati
duoda visas savo jėgas, kad 
greičiau atkurti respubli
kos siuvimo — trikotažo, 
odos — avalynės bei teksti
lės įmones ir duoti Lietuvos 
gyventojams kuo daugiau 
produkcijos.

Judžių Gamintojas Nuteis
tas už Vagystę

Hollywood. — Judamųjų’ 
paveikslų gamintojas H. M» 
Warner ir 7 'bendrai tapo 
nuteisti sųmoket $300,000 
už arklių lenktynių jųdžių 
išvogimą iš Telefilm kom
panijos. , .

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. •
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. • •.
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa..................
Brooklyno Vajininkai
J. Bakšys, Worcester, Mass. .. • •.........
Hartfordo Vajininkai .. • .......... • •...
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ...
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass............• •
Lawrence Vajininkai...........................
Geo. Shimaitis, Brockton..................... <
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton .... ................
P. J. Martin, Pittsburgh .......
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
L. Bekešienė, Rochester ...........
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
V. J. Stankus, Easton .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 
J. Balsys, Baltimore .................
P. Anderson, Rochester ...........
M. Janulis, Detroit ....................
J. Bimba, Paterson ....................
J. Grybas-J. Casper, Norwood 
S. Puidokas, Rumford, Me.........
A. Buivid, Dorchester ................
V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlajus, Chester, Pa...............
J. šimutis, Nashua ......................
P. Šlekaitis, Scranton ...............v; - - - -

Punktai 
.. 4788 
.. 4709 
.. 4047 
.. 3936 
..3468 
. 3192 

.. 3133 
.. 2017 
.. 1400 
.. 1248

1171
1092

988
958
911
892 
696' 
596
678
652
645
636
630
605
585
560
491
487
470
459

J. Blažonis, Lowell, Mass............. 312,
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308 
M. Slekienė, Gardner .............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300 
A. Bemat, Los Angeles ............
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.

Tvarijonas, Detroit ............ ..
Kalvelis, Bridgewater ......
Valinčius, Pittston ................

v. Smalstjenė, Detroit ............ ....
F. J. Madison, Youngstown, O. 
A. Navickas, Haverhill ..............
J. Rudman, New Haven ..........
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 
H. Žukienė, Binghamton .... .......
V. Vilkauskas, Nashua ..............
A. Sherbin, Pittsburgh ....... .....
J. Matachun, Paterson ...............
S. K. Mazan, Cleveland ..............
M. Paulauskas, Pittsburgh ........
J.

s.
A.

280 
252 
244 
208 
196 
186 
168 
168 
168 
168 
144 
140 
131 
84

. 84 
78 

Stahkevičius, Wilkes-Bhrre .. 75 
Valukas, Wilkes-Barre ......... 72

Prūseika, Chicago .................... 56
Bematąs, Tampa, Fla............. 52
Baltutis. Chicago .................... 28

Padgalskas, Mexico ..........
Valaika,- Cleveland, Ohio ..
Mockaitis-P.Baranauskas
Bridgeport ............................

C. K. Urban, Hudson .... ...........

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa.
Hartford, Conn.
Brooklynas, 
Rochester, N. Y. 
Binghamton, N.'Y.
Detroit, Mich.
Los Angeles, Cal.
Worcester, Mass.
Bayonne, N. "J.
Chicago, Ill. •
Waterbury, Conn.
Easton, Pa.
San Francisco, Cal.
Great Neck, N. Y.
Pittsburgh, Pa.
Newark, N. J, 
New Britain, Conn. 
St. Petersburg, Fla.
Cleveland, Ohio 
Washington, Pa. 
So. Boston, Mass.
Brockton, Mass.
Elizabeth, N. J.

324 į h.
420' P.

$282.00
263.50
241.00
141.00
138.00
117.05
100.00
71.00
65.00
62.00
55.00
48.00
42.00
36.00
33.00
31.419
30.00
25.00

23.50
23.00
22.00
21.00

Philadelphia p r a 1 enkė 
Brooklyną. A. Smith, pri
siuntė tris naujas prenume
ratas ir atnaujinimų ir tas 
pagelbėjo philadelphiečiams 
gerokai pakilti punktais.

L. Žemaitienė, iš Hart
ford, Conn., puikiai dar- 
buojasi- ji taipgi prisiuntė 3 
naujas prenumeratas ir at
naujinimų.

Sekami vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų: A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y., J. Bakšys 
Worcester, Mass., M. Svin
kūnienė, Waterbury, Conn., 
S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., S. Kuzmickas, She
nandoah, Pa. D. P. Lekavi
čius, Pittsburgh, Pa., J. 
Grybas, Norwood, Mass., J. 
Balsys, Baltimore, Md., P. 
Šlekaitis, Sčrartįon, Pa., V. 
Padgalskas, Mexico, Me., 
Kazys Valaika, Cleveland, 
Ohio, C. K. Urban, Hudson, 
Mass., J. Močkaitis, Bridge
port, Conn.

Aukų gavome sekamai:
Stasys Jasilionis, Bing

hamton, N. Y., $100.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Broliška Dr-stė, Worces
ter, Mass., įsigijo Liet. 
Koop. Spaudos B-vės Šerų 
už $40. (per J. Bakšį)'.

20.00
20.00
18.00

15.00 
11.00 

‘ 8.86 
8.00 
8.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.25 
1.00 
1.00 
50c

Brock-

Lowell, Mass.
Youngstown, Ohio 
Stamford, Conn. 
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Paterson, N. J. 
Girardville, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia, N. Y. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Bridge water, Mas§. 
Norwood, Mass. 
Minersville, Pa., 
Bridgeport, Conn. 
Haverhill, Mass. 
Scranton, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn. 
Grand Rapids,

Mildred Vasaris, 
ton, Mass., $10.

Po $3: A. Vasiliauskas 
(Wise), Cleveland, Ohio, 
Kaz. Zambusevičius, Read
ing, Pa., Stanley Petronis, 
Athol, Mass.

Po $1: Louis Pocius, Bea
con Falls, Conn., Pet. Va- 
lanta, Egg Harbor, N. J., A. 
Grindimas, Waterbury, Ct.

Pąvienis skaitytojas W. 
Murphy, Oregon City, 
Oreg., užsimokėjo už savo 
prenumeratą ir prisiuntė 
naują skaitytoją! Būtų gra
žu, kad, kiekvienas mūsų 
pavienių skaitytojų pasektų 
drg. Murphy pavyždį.

^Draugai, nėpamirškit už
rašyti dienraštį Laisvę kai
po dovaną savo pažįsta
miems ar giminėms kuomet 
teiksite ir kitas dovanas. 
Jie bus jums dėkingi.

Mūsų vajininkai • gražiai 
pasirodė šį sykį. Tikimės, 
kad per šventes bus gerų 
rezultatų. Turėkime mintį, 
kad vajus baigsis su 1 d. 
sausio-Jan. 1948. Ne per- 
daugiausia liko laiko.
-Širdingai dėkų o j ame vi

siems, kurie įsigijo L&SB 
šefų ir suteikė gražią finan
sinę paramą.

• LaisVes Adni-cija.
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IŠMISLAI IR MOKSLINIAI FAKTAI APIE j IR AKINIUS
Jeigu net paskučiausiam 

pavargėliui būtų siūloma 
milionai dolerių už abidvi 
akis, jis neparduotų savo 
regėjimo.

Akių įvertinimui rusai 
turi posakį: “Svojy dva gla- 
za dorože almaza” — dvi 
savo akys brangesnės už 
deimantą.

Žmonės, brangindami a- 
kis, nuo senų-senovės ieško
jo vaistų regėjimo sveika
tai išlaikyti. Beieškodami 
akims gyduolių, jie išrado 
ir visokių išmislų arba 
kenksmingų nesąmonių.

Vienu laikotarpiu gyvavo 
prietaras, kad reikią akis 
išsitrinti sniegu, kuris pir
miausiai nukris kovo mėne
sį; tai akys būsiančios 
stiprios, šviesios ir sveikos.

Senovinės medicinos isto
rija rodo, jog žmogaus šla
pumas buvo vartojamas 
kaip akių gyduolė arba jų 
stiprylas. Žmonių bei gyvu
lių mėšlas tais laikais buvo 
dedamas į daugelio vaistų 
receptus.

Bet dar ir dabar yra ga
na klaidingų įsivaizdavimų 
arba prietarų, kas liečia a- 
kis ir jų sveikatos išlaiky
mą, kaip rašo profesorius 
dr. Louis H. Schwartz žur
nale American Mercury. 
Jis, tarp kitko, sako:

— Tūkstančiai žmonių 
šiandien kas fytą arba kas 
vakarą plauna sau akis tam 
tikrais plačiai garsinamais 
skysčiais; jie tiki, kad tokiu 
būdu apsaugos akis nuo ap- 
sikrėtimų ir išlaikys gerą 
regėjimą. Iš tikrųjų gi svei-

Įdomu Žįnoti^-Kas dar To Nežino
KADA SUGRĮŠ
HALLEY KOMETA

Halley kometa, kurios 
pasirodvmas daug metų at
gal sukėlė kai kur paniką 
dėl “svieto pabaigos”, vėl 
grįš arčiau žemės ir bus 
matoma 1985 metais, —kaip 
praneša astronomai.

KIEK SPALVŲ 
ESAMA Iš VISO

Teoretiškai imant, spalvų 
skaičiui nėra rubežiaus, bet 
didžiausias skaičius, išski
riamas fotoelektriškos colo- 
metrijos būdais, rupiai, yra 
100 milijonų. Principinių 
arba pamatinių' spalvų 
skaičius nėra gausus, bet 
tų pačių spalvų mišiniai, 
įvairiausi jų susijimai, su
daro didelę gausybę.

Iš KO ATSIRANDA 
VIŠČIUKAS

Viščiukas kiaušinyje ne
atsiranda nei iš trynio nei 
iš baltymų, kuriais jisai tik 
minta dar būdamas lukšte. 
Tikrenybėje viščiukas susi
formuoja iš tam tikro bran
duolinio gemalo, kuris ran
dasi prie trynio.

ŽIEMOS ORO SAU
SUMAS NAMUOSE

Didžiumoje gyvenamų na
mų oras žiemos metu yra 
daug sausesnis negu klima
tas Colorado ar New Mexi
co valstijose.’ Bet toli gražu 
nebūna toks sausas, kaip 
atmosfera Saharos tyruose.

KAIP ILGAI MIEGA 
KŪDIKIAI

Naujagimis kūdikis gali 
išmiegoti nuo 22 iki 24 va
landų per para. Paaugės iki 
1 metu amžiaus kūdikis 
išmiega nuo 13 iki 14 valan- dų. ’ , 

koms akims nieko panašaus 
nereikia. Geriausias skiedi
nys akims išplauti yra pa
čios gamtos parūpintas — 
tai ašaros.

Morkos
Per keletą paskutinių me

tų buvo plačiai paskleista 
nuomonė, kad žalios (reiš
kia,, nevirtos - nekeptos) 
morkos stiprina regėjimą. 
O tai žymia dalim klaidinga 
nuomonė. Bet štai kaip ta 
nuomonė atsirado ir papli
to:

Neužilgo prieš Antrąjį 
pasaulinį karą buvo daroma 
tyrimai, kodėl tūli žmonės 
nemato naktį ir kodėl jie po 
smarkios šviesos blykstelė
jimo negali matyti per tam 
tikrą laiką. Tyrinėtojai at
rado,, jog tiem žmonėm sto- 
kuoja vitamino A; todėl jie 
nemato naktį ir jų akys ne
gali prisitaikyti prie stai
gių atmainų nuo šviesos į 
tamsą ir nuo. tamsos į švie
są.

Žalios morkos yra turtin
gos vitaminu A, nebrangios 
ir lengvai suvirškinamos. 
Todėl jos dažnai buvo var
tojamos kaip maistas-vais- 
tas žmonėms, kenčiantiems 
nuo naktinio apakimo (ku
ris Lietuvoj buvo vadina
mas “vištatupiu”). Valgant 
morkas, daugelio akys ne- 
aptemdavo ir po smarkios 
šviesos blvkstelėjimo.

Prisitaikyti prie staigių 
šviesos atmainų yra ypač 
svarbu kariniam lakūnui. 
Anglų komanda todėl įsakė 
savo lakūnams karo metu

ŠIAUR. POLIUI ARTI
MIAUSIA VALSTIJA

Artimiausia šiauriniam 
žemės ašigaliui Amerikos 
valstija yra Minnesota. To
limiausią į šiaurius ši Jung. 
Valst. dalis randasi šiauri
nėje Minnesotos Lake of 
Wood apskrityje, kurią ga
lima pasiekti pėkščiam arba 
automobiliu, visiškai nekliu
dant Kanados.

CUKRAUS IR SMETO
NOS NAUDOJIMAS 
KAVOJE

Pirmu sykiu cukrus pa
naudotas kavoje buvo 1625 
metais Kairo mieste, Egip
te. O Smetona —arba pie
nas — pirmu sykiu kavoje 
buvo naudotas 1660 metais, 
Chinijoje, ir “nuopelnas” už 
tai tenka vokiečiui Nieuhof- 
fui, kuris tuomet buvo tėn 
Vokietijos ambasadorium.

MILIJONAI DOLERIŲ 
Už MAŽYTI JUOKĄ

Franci jos karalius Louis 
XV apdovanojo savo, palo- 
ciaus juokdarį Michelį Te- 
jac pustrečio milijono dole
rių vien tik už tai, kad jam 
labai patiko Tejac’o papa
sakotas juokas. Už tai ka
ralius juokdariui paskyrė 
amžiną pensiją. O tas juo
kas — cha, cha! — buvo 
tik tokis:

“Mažamokslis ūkininkas, 
pirmu kartu lankydamasis 
Paryžiuje, buvo pakviestas 
i bankietą, kuris francūzįš- 
kai buvo garsinamas kaipo 
‘Cent Robes Bal” (šimto 
skirtingų drabužiu balius). 
Farmervs tai paskaitė už 
‘Sans Robes BaF, kas reiš
kia — be jokiu drabužių 
balius. Na, ir todėl ūkinin
kas atėjo į balių nuogas.” 

valgyti morkų.
Dėl to ir paplito many- 

'mas, kad žalios morkos ga
linčios patarnaut visiems 
silpnaregiams. Tikrenybėje 
gi jos taiso regėjimą tiktai 
tokiuose atsitikimuose, kur 
matymas nupuolęs dėl vita
mino. A stokos.

Morkų Pavaduotojai
Bet ir kiti valgiai, tur

tingi vitaminu A, gali tuo
se atvejuose padėti akims 
lygiai, kaip ir morkos. Vi
tamino A apščiai yra svies
te, Smetonoj, apelsinuose 
(orindžiuose), kįtuose švie
žiuose vaisiuose ir daržovė- 
še, kepenyse ir t.t.

Lietuvoje nuo seniai pą- 
tys žmonės vartojo kepenis 
kaip vaistą nuo “vištatu- 
pio.”

O valgant orindžius su 
žieve, tatai dar geriau pa
deda akims prisitaikyti prie 
greitų atmainų nuo šviesos 
į tamsą ir atbulai, kaip pa
tyrė Anglijos lakūnų gydy
tojai. Orindžio žievėje esa
ma tūlų naudingų medžia
gų, kurių trūksta jo minkš
time ir kurių nerandama 
morkoje.

(PASTABA.— čia kalba
ma tiktai apie nesudarkytą 
orindžio žievę, gaunamą tie
siog iš gamtos. Amerikos gi 
miestuose pardavinėjamų 
orindžių žievė yi’a nudažy
ta ir žalingų chemikalų pri
pumpuota, kad ilgiau palai
kytų orindžio minkštimą 
nuo išdžiūvimo ar kitokio 
sugedimo.)

Kaliošai ir Regėjimas
Plačiai šnekama, kad ka

liošų nešiojimas, ypač kam
baryje, kenkiąs akims. Ne
žinia, iš kur ir kaip atsira
do ši keista pasaka. Dažų 
ir tūlų,kitų fabrikų darbi
ninkai, automobilių plovėjai 
ir tūkstančiai kitų nuolat 
dėvi guminius (robinius) 
batus. Anot tos pasakos, ju 
akys turėtų dėl to sugesti. 
Bet daktarams dar neteko 
gydyti akių, kurias būtų su
gadinęs kaliošų ar guminių 
batų nešiojimas.

Juodi Paakiai
Plačiai yra pasklidęs įta

rimas, kad jeigu vyrui bei 
moteriai pasirodo pajuodi- 
mai aplink akis, tai jis ar ji, 
girdi, “latravo” arba lytiš
kai ištvirkavo. Bet tikrumo
je tie juodi “žiedai” apie 
akis gali atsirasti ir pas pa
dorius, švariai gyvenančius 
žmones, pavyzdžiui, nuo di
delio pavargimo darbe, nuo 
nedamiegojimo, nuo mėne
sinių ir nuo kitų nekaltų 
priežasčių. Antra vertus, 
šie ženklai gali pasirodyti 
dėl latravimo ir girtuokliš- 
kos nemigęs.

Spalvų Nematymas
Skaičiuojama, kad Jung

tinėse Valstijose yra apie 
10 milionų žmonių, kurie 
nemato tūlų spalvų. Jie va
dinami “spalviniais nere
giais.” Visiški spalviniai ne
regiai mato daiktus tiktai 
kaip pilkus ir balsganus, be' 
jokių kitų spalvų. Bet di
džioji dauguma spalvinių 
neregių negali atskirti tik 
raudonos spalvos nuo ža
lios. Abidvi šios spalvos 
jiem atrodo lygios arba pa-z 
našios. Spalviniai neregiai, 
tačiaus, mato » ir * pažįsta 
daiktus pagal jų pavidalus 
ir pagal tamsesnes bei švie
sesnes daiktų vietas. Kitais 
atžvilgiais jie paprastai tu
ri gerą regėjimą, nors ir be 
spalvų atskyrimo. •

Po Vienos Akies Netekimo, 
Kita Dažnai Sustiprėja 
Dažnai atsitinka, kad jei

gu žmogus praranda vienos 
akies regėjimą, tai likusioji 
akis taip sustiprėja, liad 
prilygsta abiejų akių maty
mui. Pavyzdžiui, imsime ši
tokį atsitikimą:

Jauna mokytoja turėjo 
vieną gerą akį, o antra akis 
buvo tokia silpna ir “tingi,” 
kad tiktai kaip per dūmus 
matė. Visi gydymai prašia
jai akiai taisyt nieko nepa- 
dėjo. .

Bečiuoždama rogutėmis 
nuo kalno per kalėdas, ta 
mokytoja taip susižeidė ge
rąją akį, kad ši akis visai 
nustojo mačius. Bet netru
kus po to, ėmė gerėti silp
nosios akies regėjimas. Ir 
po kiek laiko prastoji akis 
taip prašvito, kad,« pritai
kius akinius, mokytoja f ak
linai jau taip gerai matė, 
kaip ir žmonės su normaliu 
regėjimu.

Tačiaus gali būti ir prie
šingai. Po kai kurių vienos 
akie sužeidimų gali apakti 
ir sveikoji akis. Tatai pri
klauso nuo akių sveikatos 
pirm sužeidimo ir nuo to, 
kaip viena akis sužeista.

Daugelis žmonių mano, 
kad asmuo su viena akia 
tik pusiau tematąs. Tai ne
tiesa. Vienakis beveik tiek 
mato, kaip ir dviakiai; ir 
gali dirbti faktinai visus 
darbus, su mažomis išimti
mis. Abiejų akių regėjimo 
reikia tik tokiems užsiėmi
mams, kaip operacijų dary
mas, deimantu nudailini- 
mas, graviravimas, kai ku
rie meniški darbai ir tūli 
Hti. Čia įdvieiu akiu regėji
mas reikalingas, kad-galima 
būtu matyti daiktus ne tik 
nlokščiai, bet tuo pačiu lai
ku ir šiek tiek aplink juos. 
Tačiaus viena gera akis 
vra mažesnė kliūtis, negu 
dvi blogos. r
Kortų Skaitymas Akiniams 

Pritaikyti
Akių gydytojai ir akinių, 

pritaikyto j ai duoda žmo
nėms skaityti tam tikras 
kortas su eilėmis raidžių, 
pradedant labai stambiomis 
ir baigiant mažomis. Tenka 
girdėti pasigyrimus: “Ot 
geras turiu akis —visą ‘aki- 
nisto’ kortą iš tolo išskai
čiau ikį žemiausios, smul
kiausios eilutės.”

Bet okulisto kortos iš* 
skaitymas tai dar ne viskas. 
Galima perskaityt smul- 
kiausib jos raidžių eilutę, ir 
vis tiek turėti blogą regėji
mą. Reikia atsiminti, jog 
sveikos, normalios akys ma
to ne tiktai tiesiog priekin, 
bet tuo pačiu laiku dar auk
štyn, žemyn ir kairėn - de
šinėn. Tai vadinahias šalu
tinis arba aplinkinis regėji
mas. O kada žmogus skai
to akinių pririnkę j o kortą, 
jis vartoja tiktai priekinį 
regėjimą. Tuo tarpu šaluti
nis - aplinkinis jo matymas 
gali būti visai prastas.
Šalutinio Regėjimo Svarba

Šalutinis regėjimas paste
bi daiktus iš šonų, aukščiau 
ir žemiau,, ypač judančius 
daiktus, nors žmogus į juos 
tiksliai nežiūri. Be gero ša
lutinio regėjimo būtų žmo
gui nesaugu net šaligatviu 
vaikščioti,- nekalbant apie 
ėiima skersai gatvės.

Kaip reikalingas yra ša
lutinis - aplinkinis regėji
mas, galima patikrinti šito
kiu paprastu bandymu. Te

gul žmogus pasiima du ilgo
kus vamzdelius ir prisideda 
juos prie akių taip, kad pro 
vamzdeliu kraštukus nieko 
nematytų. Prisidėjęs vamz
delius, tegul jis bando pa
vaikščioti, matydamas'tik
tai pro pryšakines vamzde
lių skyles. Tuomet jis grei
tai pasijus Kliūvąs bei klum
pąs beveik kiekvienam žing
snyje?

“Vamzdinis” Regėjimas
Toks regėjimas, kur žmo

gus mato tiktai daiktus tie
siog priekyje, o nemato ša
lutinių daiktų, vadinasi 
“vamzdiniu” (tubular) re
gėjimu. Kai kurie apsige- 
ma su tokiu siauručiu re
gėjimu. Tūliems kitiems pa
gadina šalutinį regėjimą 
glaukoma ir kai kurios ki
tos akių ligos. Nuo tūlų 
skaudulių smegenyse ir nuo 
smegeninio sifilio taipgi 
kartais sugenda šalutinis 
regėjimas; .tada žmogus 
mato tiktai tą, į ką tiesiog V • — • Ižiuri.

Plėtmai prieš Akis
Jeigu žmogui prieš akis 

nuolat rodosi taškai bei 
plėtmai, veikiausiai jis turi 
kokią akių ligą. Tačiaus pa
sitaiko, jog ir prieš visai 
sveikas akis, mirguliuoja ar
ba šokinėja tokie taškai bei 
plėtmai. Kartais jie pasiro
do dėl blogo vidurių veiki
mo arba dėl galvos gėlimo.
Vadinami “Poilsio Akiniai”

Akinių kompanijos per 
kelis paskutinius metus pla
čiai garsinasi, kad tam tik
ri jų akiniai suteikia poilsį 
pavargusioms akims. Bet 
tai yra tik bizniškas me
nas. Vadinami “poilsio aki
niai” nieko gero neduoda 
tiems, kurių akims reikia 
poilsio. Nešiojant juos, 
žmogus, suprantama, žiūri, 
ne užsimerkęs vaikščioja.,O 
kol akys atdaros ir žiūri, 
tol jos negauna poilsio, ku
rį tie akiniai žada.

Jeigu normalios akys pa
vargsta nuo tokio artaus 
darbo, kaip siuvimas, skai
tymas bei rašymas, tai kils
telėjus galvą ir laisvai pa
žiūrėjus tolyn per vieną ki
tą minutę, jos truputį pa
silsi be “poilsio” akinių. Už- 
simerkimas keletui minučių 
yra dar geresnis akim po
ilsis.

Akių Pavargimo 
Priežastys

Daugeliui žmonių pergrei- 
tai pavargsta akys. Jei 
žmogus yra mažakraujis ar 
įkitaip silpnas, tai greičiau 
ir jo akys pavargsta. To
kiame atsitikime jis turėtų 
taisyti bendrąją savo svei
katą tinkamu maistų, poil
siu ir gydymusi, o ne gar
sinamais akiniais.
- Jei akys pergreit pavarg
sta nuo trumparegystės ar 
kitų akies obuolio ydų, tatai 
gali pataisyti specialiai jam 
pritaikyti akiniai, o ne vi
siems urmu pardavinėjami 
“poilsio” akinjai.

Kada Akinių Reikia, o 
Kada Ne

Pasakojama, kad jeigu 
asmuo pradėjo nešioti aki
nius; tai jis visuomet turės 
juos vartoti. Bet akių gy
dytojai patyrė, jog dauge
liui žmonių reikia akinių tik 
tam tikrą laiką. Gerai pri
taikytus akinius pavartojus 
per- tūlą laikotarpi, akys 
kai kuriem taip pasitaiso, 
kad jie jau gali “padžiauti 
akinius ant lentynos.” Ypač 

dažnai pagerėja akys vai
kams nuo tinkamų akinių 
nešiojimo. Bet jeigu žmogui 
reikia pritaikytų akinių, o 
jis jų nenešioja, tai jo re
gėjimas gali dar pablogėti.

Taipgi paplitus pasaka, 
kad žmogus turįs keisti aki
nius kas dveji ar keli me
tai. Šią pasaką skleidžia 
ypač optometristai akinių 
pritaikytojai, ne akių gydy
mo daktarai. Patirta, jog 
tūli žmonės gali naudot 
tuos pačius akinius per de
šimtį ir daugiau metų. Kol 
žmogus gerai per savo aki
nius mato ir jie smagiai 
jaučiasi akim, tai ir nėra 
reikalo akinius keisti. Ta
čiau patartina nueiti pas 
akių specialistą apie sykį 
per metus.

Akių Mankštinimas
Pirm Antrojo pasaulinio 

karo buvo ypač plačiai 
skelbiamos ir pardavinėja
mos knygos - knygelės, ku
rios aiškino, kaip akis taisy
ti tam tikromis mankšto
mis. Girdi, jeigu kraipysite 
akis kairėn - dešinėn, aukš
tyn žemyn ir įžulniai 'per 
tam tikrą laiką, pagal šiuos 
nurodymus, tai sustiprinsi
te akis taip, kad galėsite ša
lin numesti akinius. Dauge
lis žmonių darė tokias akių 
mankštas, įsikalbėjo sau, 
kad “atgaivino” bei “atnau
jino” akis, ir jau gali apsi
eiti be jokių akinių.

Bet kada atsakingi akių 
specialistai ėmė tyrinėti 
taip neva pasitaisiusias 
akis, tai nerado jokio page

Kokių Keistumų Pasaulyj Esama
KOKIO DYDŽIO BUVO
vėžiai ir krebai

Amerikos vėžiai ir krebai 
šiandien yra daug mažesni, 
negu buvo kadaise seniau. 
Kolonistu dienomis Chesa- 
neake iūru įlankoje pagauti 
krebai būdavo vienos pėdos 
didumo, o New Yorko jūrų 
įlankoje kai kurie vėžiai bū
davo žmogaus dydžio.

PUSBROLIUS VEDUSI 
KARALIENE

Garsioji Egipto karalie
nė Cleopatra apsivedė su 
savo pusbroliu Ptolomėjų, 
XII, kuomet jinai buvo 17 
metų, o jis 10 metų am
žiaus. Vėliaus ji apsivedė su 
antruoju savo pusbroliu, 
Ptolomėjų XIII, kuris tebu
vo dar jaunesnis.

PER KALĖDAS 
ŽYDINČIOS ROŽĖS

Hildesheime, Vokietijoj, 
nrie vienos bažnyčios yra 
išaugės didelis rožių tru
mas, kuris pražydi kalėdų 
dieną ir taip pražydėdavo 
per praeitus 1,150 metų.

KIAUŠINIS SU 
ERŠKĖČIU VAINIKU

J. L. Welsh iš M t. Rėi- 
nier, Md., turi vištos padėtą 
nepaprastą kiaušinį — su 
naturališkai atsiradusiu ant 
io erškėčiu vainiko atvaiz
du.

ŠAKELĖ SU 9 
LEMONAIS

Citrinų augintojui T. 
Hourani, iš San Ysidro, 
Cal„ ant vienos citrino ša
kelės išaugo ir prinoko net 
devyni vidutinio dydžio le
menai. Esą, tai ganą didelė 
retenybė.
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rėjimo nuo tų mankštinimų. 
Akių gydytojai patyrė du 
dalykus apie akinių numeti
mą po mankštų. Vieniems 
juos numetusiems niekuo
met nereikėjo akinių, o ki
tiems akinius numetusiems 
lygiai reikia akinių po-tų 
mankštų, kaip ir pirmiau.

Akiu mankštinimas nau
dingas tiktai tokiuose atsi
tikimuose, kur taisomas 
žvairumas; bet jokia akių' 
mankšta negali pagydyti 
trumparegystės, astigma- 
tizmo (akies obuolio neto
bulumų) ir kitų regėjimo 
trūkumų.
Akių Gydytojai ir Akinių 

Pririnkę j ai
Akinių mechanikai - opŲ- . 

k,ai ir optometrai (akinių • • 
pritaikytojai) dažnai su- • 
maišomi su akių gydytojais, 
kitaip vadinamais okulis- 
listais, oftalmologais. e

Optikai paprastai tik ga
mina akinius. Vidutinis op
tikas neturi mokslo net aki
niams pritaikyti. Bet dau
gelis optikų yra sykiu ir la
vinti optometrai.

Optometrai tiria akis tik 
dėl akinių pririnkime bei 
pritaikymo. Optometras ne
gali akių gydyti.

Kodėl Reikėtų Eiti pas 
Akių Gydytoją dėl Akinių

Optometras neturi tokio < 
, mokslo ir patyrimo, kad ga
lėtų'akių sveikatą gerai iš
birti arba jas gydyti., Tik • 
' akių daktaras tatai gali pa
daryti ir kaipo specialistas 
duoti tikslius patarimus,

5-mp piisl.>

VEIDU PUDRA VIMAS 
AMERIKOJE

Devvniosdešimt nuošim
čiu arba 90 iš 100 Amerikos 
moterų nudrųojasi savo vei
dus, kad gražesnėmis išro- 
dvtu. Todėl pudros gamin
tojai iš to didelį biznį daro.

RŪDIJANČIOS 
GELEŽIES SVORIS

Kaip žinoma, rūdys nai
kina geleži, tačiaus rūdijan
čios geležies svoris neina 
lengvyn, bet dar pasididina. 
Šimto svarų geležies 
tas, pilnai surūdijęs, 
net 143 svarus, arba 
daugiau.

smo- 
sveria 
43 sv.

“ŠVARKAI” APŠILDY
MUI AVIŲ
' Ędinbitrg, Škotija. —Far- '’?* 

merys John Ewart, gyve
nantis Taynuit’e, išrado 
naują būdą laikyti savo avis 
šilimoje šaltaisiais žiemos 
mėnesiais. Vietoje išgaben
ti jas į šiltesnes ganyklas, 
nuo spalio iki gegužės* mė
nesio, jis aprengia savo a- 
vis iš miltinių maišų pasiū
tais aprengalais, arba 
“džiaketais”. Kad šie ap- 
rengalai neperleistų lietaus, 
jie būna permerkiami ver
dančiame ’lininių sėklų alie
juje. Tokioje apsaugoje nuo 
drėgmės ir lietaus, esą, 
vilnos geriau išsilaiko. ’

ir

ŽUVIS SU DUBEL- 
TAVAIS NASRAIS

Kanadietė B. Read iš 
quos, Ontario, pagavo 
gary ežere žuvį, 
dvejus normalius nasrus, 
arba dvi “burnas” — viena 
apačioj kitos,— taip, kad 
išrodo kaip dvilypė žuvis.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-477- st (Istoriiie Apysaka)
MMMiHBBHHBMBMBMHM Barašė Justas Paleckis

(Tąsa)
— Laikas! Laikas! Lai gyvuoja aš- 

tuonių valandų darbo diena! — aukš
čiausio entuziazmo perimtoji minia pri
tarė tiems žodžiams.

—*• Reikia darbo algos, kuri suteiktų 
darbininkui žmonišką gyvenimą. O kilus 
ginčam tarp darbininkų ir darbdavių tu
ri dalyvauti darbininkų rinktiniai atsto
vai lygiom teisėm su darbdavių atsto
vais, o valdžios atstovas tegu esti teisin
gu sprendėju!

— Lygiom teisėm! Ura! — nerimo 
žmonės.

— Broliai darbininkai! — dar labiau 
pakėlęs balsą šaukė Gaponas. — Ne mes 
vieni dabar einam —su mumis visos ge
riausios Rusijos jėgos. Panašius reika
lavimus apie liaudies būklės pagerinimą 

. ir apie geresnės santvarkos įkūrimą jau 
patiekė carui, žemietijų suvažiavimas, 
kur susirinko atstovai iš visos Rusijos. 
Mūsų šimtai tūkstančių patys nueis pas 
carą ir patieks tuos prašymus, kuriuos 
jums čia išdėsčiau.*Visi pasirašykit juos 
ir raginkit kitus pasirašyti. Ir sekmadie
nį iš pat ryto, pasimeldę ir Dievo palai
mos paprašę, eisim pas tėvą carą.

—O, kas prileis mus prie caro? Ar pri
ims jis mus?—sušuko kažkas iš minios, 
GaponuPakimirką nutilus.

— Ne prašyti, o kovoti turim, jokie 
carai geruoju mums nieko neduos! Šalin 
carą, tegyvuoja revoliucija! — pakilo ki
tas balsas iš minios krašto ir jį palaikė 
keli kiti balsai.

Minia ėmė šūkauti ir tildyti trukdy
tojus. Ypatingai rūsčiai žmonės šaukė 
prieš revoliucijos ir kovos kurstytojus. 
Marcijonas, su keliais kitais, iškėlė net 
kumščius, grasindamas jų link, šaukda
mas, kad jie nutiltų. Bet pirmojo mesto* 
ji abejonė, ar priims 'caras darbininkus 
sužadipo visus ir artimesnieji prašė Ga- 
poną išsitarti tuo klausimu.

— Taip, — tarė Gaponas miniai nuti
lus, — tas klausimas mums rūpi. Aš 
jau parašiau laiškus carui ir vidaus rei
kalų ministeriui kunigaikščiui Sviato- 
polkui-Mirskiui apie mūsų sumanymą 
ateiti betarpiai pasikalbėti su. caru ir iš
dėstyti jam savo reikalus ir mintis. Aš 
buvau pas teisingumo ministerį, perspė
damas apie tą mūsų žygį ir užtikrinda
mas jį, kad negali būti mažiausios bai
mės, negali būti bet kokios abejonės, kad 
darbininkai tą žygį piktam panaudotų. 
Aš užtikrinau, kad tą dieną nenukris nė 
vienas valdžios atstovo plaukas ir patys

• darbininkai palaikys tvarką ir sudraus
• kiekvieną, kas norėtų ką piktą daryti. 

Ar teisingai jūsų vardu tai pasakiau?
— Teisingai, teisingai! Patys tvarką 

palaikysim!
— Tokio atsakymo iš jūsų ir laukiau. 

Ir dabar prašysiu šio žodžio griežtai lai
kytis. Patys turėsim žiūrėti, kad nebūtų 
jokių išsišokimų, nesineškit jokių gink
lų, jokių raudonų vėliavų, jokių nereika
lingų šūkių, kurie tik gali pakenkti mū
sų didžiam sumanymui sugriauti sieną 
tarp’ caro/ir jo tautos. Kad^ats mūsų ge
rasis caras mus priims *ir išklausys, aš 
tuo neabejoju. Jei galima abejoti, tai tik 
dėl didžiūnų, dėl caro tarnų, kurie su
daro tą sieną ir neleidžia jam prie liau
dies prieiti. Bet dabar caras žino, kad 
liaudis pati nori prie jo eiti, su juo kal
bėtis, Niekas nedrįs trukdyti to žygio. 
Jau dabar matot, kad niekas mums ne
trukdo čia viešai kalbėti ir svarstyti sa
vo reikalus, aptarti carui įteiksiamą pe
ticiją. Tai jau liudija, kad valdžia ne
prieštarauja tam žygiui, kuris, nėra nu’ 
kreiptas prieš carą, bet kutiūo norima 
sustiprinti caro garbę ir jo ryšį su tau
ta. Mes eisim beginkliai, su atvirom 
krūtinėm, atvirom širdim. Jei vis tik ko
kie niekšai panorėtų pastoti mums kelią, 
jei caro tarnai nenorėtų suprasti mūsų 
gerų norų, tada mes esam pasiryžę pri
imti kankinio vainiką ir^ jei reikės, mir
sim caro rūmų aikštėj, ligi kurios nueiti 
mūsų jokios jėgos nesulaikys.

• — 'Mirsim rūmų aikštėj . . . niekas 
nesulaikys! — aidu atsiliepė mini’a.

— Bet jei mums kas pastotų kelią, jei 
nepriimtų mūsų atstovų caras, tegu žin6( 
tada darbininkai ir visa Rusija, kad he
be tūrim tada mes caro...
— Nebeturim caro tada! — jau aša

rodama susijaudinimo ekstazėj atsiduso

Į?
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Kalniukų Gurguolė Ačiū Draugui 
J. Juraičiui

(Pabaiga) v
— Kalbino.
— Na ir kaip?
Ji truputį nuleido galvą ir maigė ran

kose skepetaitę.
— Norėčiau — tik bijau ...
— Ko?
— čia yra keli tokie chuliganai, ka

binėsis, neduos praeiti.
— Na, kas jau čia tokie?
— O kad ir tie, kuriuos apkarpė, su

tiks kur laukė, apftiūš. Dabar štai viso
kius plepalus skleidžia, gąsdina, kad čia 
bolševikų tuoj nebus.

— Girdėjau. Na ir kas? Bijai tu jų, 
ar ką?

— Toks Dirsė tamstą šaukšte vandens 
pkskahdintu, jei galėtų.

— O man nusispiaut į visokius dirses. 
Ar mažai vaikinų su mumis išvien eina? 
Kai suremsim visi pečiais ...

— Teisybė, — jau pralinksmėjusi pri
tarė Done, — bet kol kas .,. Girnius pa-. 
tylėjo.

— Žinoma, aš bežinau, ar tau patin
ku ... — pradėjo jis tylesniu balsu ir 
nebaigė.

—- Juokies. Pačiam reikia kitokios, — 
paraudo Ddnė.

— Visai nejuokauju, rimtai kalbu. 
Jeigu tik norėtum, po bulviakasio ir ves
tuvės.

Jis paėmė jos ranką, švelniai spaude, 
žiūrėjo į užkaitusį veidą.

— Kaip, sutinki?
— Gerai, — prašnabždėjo mergiotė.
Ir dar labiau užkaito. Įsišnekėjęs, jis 

negirdėjo muzikos, nepastebėjo, kai pri
ėjo Kličius.

— Ar aš tau sakau, ar ne? Einam šok
ti. , -i

— Nenoriu, — negalvodama atsakė 
Donė. Paskui pridūrė: — girtas.

— Negirtas. Su juo tai šoki! — paro
dė į Girnių.

— Tai mano reikalas, — atkirto Do
nė.

— Ko kabiniesi? Jeigu nenori, tai ne
priversi. Supranti? — įsiterpė Girnius.

—- Ak tu, rupūže! Dar jis man čia ki
šis!

Kličius užsimojo, laikydamas gelžgalį, 
shiogti Girniūi, bet tasai žaibo greitu
mu sugriebė jo ranką ir nulenkė žemyn. 
Prišoko Kutra pilti Girniui ausin, bet 
Užpultasis spyrė jam į pakinkį, ir Kutra 
griuvo lyg pakirstas. Kličius muistėsi, 
stengėsi ištraukti ranką, bet nepajėgė ir 
ėmė balti, pagaliau, atsiklaupė. Suiro šo
kiai, pribėgo keli vaikinai. Vienas jų 
smogę besikeliančiam Kutrai nugaron, 
ir jis vėl parvirto.
• — Kas čia? — klausė kiti.

— Užpuolė Girnių.
— Von išmest!
— Duot kailin!
— Duot šunsnukiam, chuliganam!
— Vyrai, nemuškit!
— Įgriso jie mums!
— Brolyčiai, nereikia!
— Šalin, greičiau, kad jūsų it kvapo 

nebūtų! — sušuko Dagilis.
'. Kličius ir Kutra tekini išsinešdino, bi

jodami įširdusių vaikinų pagiežos.
Girnius pajuto, kad v jį kažkas paėmė 

už rankos, prisiglaudė.
— Done, brangutė. Rime šokti.1
—. Ne, ne. Kojas* pakirto —- nusigan

dau. Galėjo pefskelt galvį.
— Ką ten. Su tokiais aš dar visUo- 

mėt apsidirbsiu. Šokim... Tu žinai? 
Man siūle Valsčiaus vykdomojo komiteto 
pirmininko pareigas, bet aš kol kas at
sisakiau. Norisi pagyventi namie ir su-

minia.
— Nepriims jūsų caras! Ne lenktis, 

bet kovoti prieš jį reikia! Tegyvuoja re
voliucija! Tegyvuoja socialdemokratų 
partija! Šalin carą! šalin vienvaldybę!
— vėl pradėjo šaukti protestuotojų re
voliucionierių būrys. Vėl kilo klegesys, 
vieni tildė juos, kai kurie pritarė, o dau
guma grasino kumštimis, liepdami pasi
šalinti.

— Nutilkit, drąugai! — sušuko Ga- 
ponas. — NešaUksim ir negrasysim, o 
pasikalbėsim žmoniškai, gal geriau vie
ni kitus suprasim! Ponai socialdemokra
tai ir socialistai revoliucionieriai, aš'vi
sada jus gerbiau ir laikiau padoriais 
žmonėmis. Bet nuoširdžiai kreipiuosi į 
jus, nuožemiai lenkiuosi jums ir prašau 

' neskaidyti ir netrukdyti mūsų judėjimo.
Ir jūsų ir mūsų tikslas pagerinti darbi
ninkų būklę, išgelbėti Rusiją! Mes no
rim eiti kitu keliu, negu jūs — netruk
dykit jį išbandyti! Jūsų draugai kitose 
Petrapilio dalyse jau davė garbės žodį 
netrukdyti mūsų taikaus žygio ir sutiko 
paklausyt liaudies daugumos noro ir ra
miai eiti kartu su ja, arba bent netruk
dyti. Ar duodate ir jūs tokį žodį?

Kurį laiką viskas nutilo ir visi laukė, 
kaip pasielgs partiniai žmonės. Paskui iš 

'įvairių viefų pasigirdo atskiri balsai:
“Duodam žodį!”, “Sutinkam!”. Kaį ku
rie sakė: “Gerai, mes netrukdysim! Bet 
jei iš caro gausit kulkų ir nagaikų—ne
kaltinkit mūsų!”

Galutinai išvargęs, Gaponas atsisvei
kino su klausytojais ir, ištikimų draugų 
būrio lydimas, išvyko. Minioj pasklido 
kalbos, kad prie Gapono artinosi kažko
kie įtartini vyrai, ar tik ne šnipai, kurie 
nori jį suimti.

Dar ilgai nesiskirstė žmonės, kalbėjosi 
savo tarpe ir klausė eilės kitų kalbėtojų, 
kurių atsirado begalė daugybė. Iškils 
koks ginčas, kokia abejonė, uolesnis tuoj 
šoka ant statinės ar.ant kokios kaladės 
ir ima aiškinti žmonėm savo pažiūrą.

Nerimas apėmė Marcijoną beklausant 
tų kalbų. Norėjo jis surasti savo draugą 
Petrovą ir pasikalbėti dėl visų tų netikė
tų įvykių ir jį žlegiančių abejonių. Bet 
Petrovas, būdamas artimas skyriaus va
dovybei, matyt, turėjo daug darbo. Jau 
gerokai įvakarėjus, Marei jonas ėjo na
mon vienas pats, galvodamas, kaip gera 
būtų dirbti 8 valandas į dieną ir turėti 
daug laisvo laiko. Nejaugi caras negalė
tų tai padaryti? Žinoma,, pakanka jam 
tik liepti, ir viskas bus išpildyta. Ir kaip 
tie “cicilikai” taip drįsta prieš carą rė
kauti ! Todėl caras ir nemėgsta darbinin
kų, kad jų tarpe tokių išgamų pasitaiko,
— darė išvadą Marei jonas. Ne, dabar 

’caras turės įsitikinti, kad darbininkai
myli carą ir jam ištikimi, kad “cicilikų” 
tik nedidelė saujelė. Galvodamas apie ge
rąjį carą ir bloguosius “cicilikus” Mar- 
cijonas užmigo savo skurdžioj lovoj, po 
pačiu stogu jo nuomojamam kambario 
kampe.

Kitą rytą Marcijonas nuėjo prie fab
riko, bet visai į vidų nepateko, nes strei
kininkai nieko nebeleido ir liepė Visiem 
eiti į draugijos skyrius galutinai susitar
ti dėl rytojaus dienos žygio pas carą ir 
pasirašyti carui įteikiamąją peticiją. Vėl 
Marcijonas su draugais traūke į Narvos 
rajono klubą, kurį jau rado beveik pilną .

> žmonių, ir su vargu įsiskverbė pro dūris. * 
Ilgos eilės darbininkų stovėjo prie pasi
rašomų peticijų. Už lango vėl rihkosi mi
nia. Vienam kitam kampo jai! sakė pfa- • 
kalbas; tvarkyt Ot tokius banditėliūs; visokius

Pamačiusi prie lango Stovintį ir besi- buožgalvius, apšvariht mūsų apylinkę... 
klausantį kalbų policininkų, Viena kur- 
sistė -išsireiškė, kad policininkui čia ne 
vieta klausytis. Bet’ darbininkai ėmė jį 
ginti: “Kodėl, jam nepasiklausyti i Ir jis 
juk žmogus — tegu stovi sau?’ Vienas 
darbininkas pasakojo, kad policininkai 
kai kur patys reiškę pritarimo darbinin
kų reikalams. Kitas papasakojo apie jo 
pažįstamą žandarą, kuris užtikrinęs, 
kad policija žinanti apie darbininkų su
manymą eiti pas carą ir kliūčių nedary
sianti. Darbininkai ta naujiena labai ap
sidžiaugė. Dar vienas pasakojo nugirdęs 
gydytojo pasikalbėjimą s*u prištavo pa- 
gelbinihku Žoltkevičiu^ kuris taip pat pa- 

1 sdkęs: “Mums įsakyta netrukdyti liau
dies susibūrimo?’ Jau mažai ka§ abejojo, 
kad caras priims darbininkus.

Tai ką — šoksim? / •
—• Žinai, Vladai, nepyk... Man nesi- 

ndfi; Širdis muša ... Einam po truputį 
namo.

;— Gerai sakai. Mes susikalbėjom su 
'Žilioniu ryt anksti eiti valsčium

Naktis buvo tyli, giedra, šilta.- Mirgė
jo tartum padidėjusios žvaigždės. Apsi
kabinę, lėtai ėjo* keleliu Girnius su Bal- 
niūte. - ' .

1 — Žinai, kai grįžau iš kariuomenės,
nustebau tave pamatęs. Juk buvai mer-, 
gaitė, o dabar taip išprusai, nors į pąro- 
dą vežk.- ' '' , •

— O tu, Vladęli, daug vyriškesnis grį
žai: toks, į kurį kiekviena mergina pa
sižiūri. . ' •

Taip, Tarybinė Arjnija tai didelė

A

Ir frontas savo padarė
-4- Ir gyvas likai... O kiek pergyve

nai!
— Nemaža. Bet toks likimas man, kad 

sveikas namo paršikrauščiau.
Staiga jis griebė Donę, pakėlė ją, trūk

telėjo į šalį. Kažkas sunkiai žnegtelėjo 
prie pat jų kojų. Girnius, palikęs Donę, 
nėrė į krūmus. Pasigirdo dundėjimas, 
kažkas bėgo.

Netrukus Girnius grįžo.
— Dovanok. Atsiminiau, kad likai vie

na, bijosi... Niekis, kitą kartą aš su
čiupsiu.

— Oi, Vladeli, jie užmuš tave.
— Nebijok. Žipai, kad dar ne kartą 

kėsinsis, bet aš juos ožio ragan suriesiu.
’Done ėmė krūpčioti, šnarpuoti.
— Done, kas tau? Tu verki? x
—■ Man taip tavęs gaila, — vos ištarė 

ji pro verksmą.
-—Brangute, argi nematai, kaip aš 

moku gintis? Ir pult moku — vokiečiai 
tai patyrė. Patirs ir čia, jeigu nesiliaus. 
Šluostyk ašarėles, — apkabino, pabučia
vo.

Palydėjęs iki namų Balniūtę, Girnius 
nepajėgė taip greit atsiskirti nuo myli
mos ir sėdėjo ant gonkų, iki pradėjo auš
ti.

QRLANDO, Fla.—Draugas 
Jonas Juraitis, būdamas Lais
vės skaitytojas ir jos nuošir
dus patrijotas ir ištikimas vi
sam darbininkiškam • judėji- / 
mui, patapdamas Liet. Kultū
rinio Centro Namo Bendrovės 
šėrininku, nupirko ir man 
vieną Šerą, kaipo draugišką 
dovaną.

Jei mano pašitarnavimas, 
laike draugės Juraitienės lai
dotuvių, ir buvo šiokios-tokids 
vertės, tai visgi nebuvo vertaš 
tokios
čia ne mano, o draugo Jz Ju- 
raičio padarytas toks 
sprendis.

Todėl man nelieka niekas 
kitas, kaip tik dar kartą tart 
draugui Jonui Juraičiui šir
dingiausi ačių!

Jonas Vilkelis. 
Orlando, Florida.

didelės dovanos! Bet

nuo-

Easton, Pa
. FINANSINĖS PARAMOS .

. <►
Trečiadienio rytą, dar prieš saulėtekį, 

Kalniukų, Brūzgynų, Paraisčio kaimų 
kaminai pradėjo rūkti. Tai šeimininkės 
skubino gaminti gurguolininkams pus- 

. ryčius.
Kada saulė pažvelgė pre langą, Done 

apvertė paskutinę keptuvę ir nunešė di
džiulę krūvą blynų ant stalo. Motina jau 
išmaišė varškę su grietine — padažą 
blynams.

— Tėti, valgyt, — sušuko pravėrus 
duris Done.

Iš svirno išėjo Balnius su pilnu mai
šu, kurį įvertė į stovintį kieme vežimą. 
Kažin iš kur atsirado ir Vytas. Tik ma
žesni, BroniUs ir Viktė, dar gulėjo. Bet x 
Bronids nubudo, patrynė akis ir prisėli
no prie stalo. (

— Nežinau, ar būsi geras darbinim 
kas, bet smaguris tikrai iš tavęs išeis,—\ 
nusijuokė tėvas.

—' Vienas valgyt nemėgsta, jam kad 
vis kompanija, — Užstojo motina vaiką 
ir paglostė galvutę.

Pasrėbus keletą šaukštų. Done išbėgo 
į kitą namo-galą rengtis. Ji važiavo kar
tu su tėvu ir turėjo paruoštą pareiški
mą.

Daug anksčiau nustatyto laiko dardė
jo vežimai prie- Račkausko sodybos. Pir- 

‘ inas atvažiavo Juozas Rinka. Jo vežimą 
puošė raudona vėliava ir žalumynais 
apipintas Stalino portretas. Jis laikė 
ant kelių armoniką ir kiekvieną priva
žiuojantį pasitikdavo linksmu maršu. 
Girnius sukinėjosi, juokavo/ bėgiojo, ti
krino, ar daug ko „.trūksta. Paskutinieji 
atvažiavo ir sustojo uodegoje Kličius ir 
KUtra.

—* Va, ir šitie pribuvo! — sušvilpė 
Dagilis.
' — Išmest, nepriimt kompanijon tų 
latrų, biaurybių!

— Mat juos bala, tegul važiuoja, —■ 
užstojo Girnius.

— KličiaU, — /praeidamas pro veži
mų, tarė Girnius. — Paskutinį kartą aš 
tave perspėju. Jėigu dar pasipinsi, pa
gausiu, — tai žinok, kad ilgam neliks 
noro rankas kelti; Supratai?

— t Atleisk ... Buvau prisilakęs, pri
girdė, prikalbėjo mane.

— O tu neklausyk, gyvenk savo protu. 
Na, ko dar nėra?

— Dirsės ir Teringos. '
— Švogerėlių nėr ko laukti. Važiuo

sim; Ar taip, pirmininko? — kreipėsi j

Prie progos apsilankiau pas 
draugus Povilą ir Kazimierą 
Pranevičius. Kaip jau buvo 
per Laisvę rašyta, Povilą tro- 
kas užvažiavo ir sulaužė koją 
per kelį. Dabar jau parėjo 
jis namo iš Bethlehemo ligo
ninės. Nors apgipsavimas dar 
nenuimtas, tačiau sveiksta pa
sekmingai. Kiek pasikalbėjus, 
Kazimiera Pranevičienė nusi
pirko du Laisvės bendrovės 
šėrus už $10 ir vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerą už $25.

Gruodžio 9td. atėjo į kir
pyklą Frank Martinkus. Aš 
jį gražiai apkirpaū-apdailinau 
ir sakau, gal kiek draugas pa- 
remsite Brooklyn© perkamą 
Lietuvių Kultūriniam Centrui 
nardą. “Na, va,” sako, *‘$25; 
Tai bus vienas šėras už kelias 
plytas. Ale,”' sako, “išduok 
kvitą.”

Ačiū draugam už paramą!
V. J. Stankus. •

s Matthew I
BUYAUSKAS į

Laidotuvių Direktorius *

V

S Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.
tf
*

į; Moderniškai jrengtos Koplyčios M 
| 426 LAFAYETTE ST., | 

g Newark 5, N. J. i 
g TeL MArket 2-5172 jj

|F. W. Shalins
(SHALINSKAS) |

Funeral Home g 
84-02 Jamaica Avenue g 

Opposite Forest Parkway 2 
WOODHAVEN, N. Y. | 

Suteikiam garbingas laidotiivėe 4

—- Drožiamu ko čia stovėti.
— Ana, atbėga Teringa.
Tikrai, nuo kalniuko, vydamas arklį, 

dardėjo Teringa. Uždusęs jis pribėgo 
prie Girniaus.

— Važiuoju ir aš .; .• Trauk velniai tą 
Dirsę su visais jo grūmojimais! Priimsit 
mane kartu? Visą naktį galvojau ;. .- Su 
visais-aš noriu,'su jumis <A?

Girnius plačiai nusišypsojo. Mostelėjo 
gurguolės priešaky sėdinčiam Rinkai;

Rinka sušėrė botagu arkliui, skardžiai 
užgrojo armonika. (

Raudonoji gurguolė išsitiesė bent per 
pusę kilometro.

231 Bedford Avenue |
Brooklyn JI, N.. Y. į

| tel. ĖVergrfeėn 8-9770 j

>’-i • • ir • o-wuy-

4 pusi.—Laisvė (Lith. Daily)
' Pirm., Gruod. 15, 1947



Išmislai ir Faktai
Apie Akis ir Akinius

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kaip regėjimą saugoti. Akių 
gydytojas, rašydamas aki
nių receptą, atsižvelgia ir į 
kitus dalykus, ne vien į a- 
kių stiprumą, kaip sakoma, 
“geriausiam matymui.”

Betirdamas akis, gydyto
jas taip pat gali susekti tū
lus mitybos trūkumus ir ei
lę ligų. Atvertęs žemutinį 
akies voką, daktaras gali 
gana tikrai pasakyti, ar 
žmogus yra mažakraujis. 

. Kai kurie ženklai vokų plė
vėse ir ant akies obuolio 
liudija apie vitaminų stoką-. 
Jeigu akies baltymas yra 
pageltęs, kaip 1 e m o n a s, 
tai žmogus serga geltlige. 
Akių lėliukės kartais paro
do, kad žmogus turi sifilį 
arba džiovą*

Inkstų ligos,

Los Angeles, Calif
Mūsų Sergantieji Draugai

Jau antra savaitė kaip ser
ga LDS 205 Lygos- jauna drau
gė Jean- Bogdal, 412 S. De
troit Ave. Ji pradžioj si/’go 
šalčiu, vėliau apėmė influenza 
ir vargina liga mūsų jauną 
draugę.

Linkiu 
bendrai 
Chore ir

Girdėjau, kad susirgo mūsų 
Choro mokytojas Vai. Babi- 
čius. Gal priseis lovoj pagulėti 
kiek laiko. Tai labai gaila, 
kad nelaimė aplanko namus. 
Linkime geros sveikatos!

J. ir M. Alvinai.

Draugai Petruliai taipgi 
džiaugiasi su ūkio gyvenimu 
ir apie miesto gyvenimą visai 
nesvajoja ir nesigaili. Tai ge
ros kloties mūsų geriems 
draugams ūkininkauti!

greit susveikti ir vėl
darbuotis Lietuvių

LDS Lygoj.
miestelio, Biržų ap- 
Laiškas rašytas ma- 

dukrelės Aldonos 
d., 1947 m. Laiškas

HARTFORD, CONN.
1 /

St., prie pat Broad St., Char
ges Arrison (Aksamitauskas), 
saliūno savininkas, 1651 Park 
St.; taipgi apsiavų taisytojas J. 
Beržinis, 940 Broad St., jau yra 
pirkę šėrų.

Bet dar biznierių, 
gerai stovi' ir galėtų 
pasipirkti. O pinigai 
reikalingi prieš Naujus 
tus. Ką sakote, 
fordo biznieriai?
kad pirkdami šėrus jūs savo pi
nigus įdėsite j saugų taupinimą 
ir tuo-pat kartu paremsite gra
žų

KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

9 *

• Pasiilgstam Draugų
Mes tik praleidom LLD 145 

kp. ‘priešmetinį susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas, bet pažvelgus j visą bū
rį draugų ir draugių matėsi

arterijų trūkumas keturių mūsų gerų 
kraujagyslių sukietėjimas,! draugų — Pūkių ir d. Petru- 
skauduliai smegenyse ir ei- :,iU. šie draugai visados ir vi
le kitų ligų padaro savotiš- isur būdavo su mumis, ir da- 
kus ženklus įvairiose akles ' ^ar’ J<acJa,r°~ 
dalyse. O tuos ženklus gali 
pažinti tiktai patyręs akių 
gydytojas.

Likau Vienas Pasaulyj
Gruodžio 5 d. gavau pirmą 

laišką iš Tarybų Lietuvos. Va
balninku 
skrities. 
no brolio 
spalių 31
neilgas, bet daug įdomių da
lykų suminėta. Man buvo ne
linksma naujiena sužinoti, kad 
pradžioje antrojo karo mirė 
mano sesuo Kastancija llga- 
laukių kaimo, 1941 m., o spa
lių 2 d., 1947 m., mirė mano 
brolis Tamošius Vabalninku 
miestelyj.

Savo tėviškėj Lamokų kaime 
augom penki šeimos nariai*— 
trys vyrai broliai ir dvi sesu
tės. Dabar visi mirę, tik aš 
vienas likau gyvas. Alvinas.

dos, kad kas blogo atsitiko su 
gerais draugais. Bet kaip ten 
nebūt su mumis losangelie- 

. čiais, nors ir labai gaila, bet 
! linksma girdėti iš jų laiško, kad 
draugai Pūkiai jau nusipirko 
savo ūkį ir pradeda gaspado- 

Jeigu tik klaidų ieškosi riauti-ūkininkauti po antrašu 
pas kitus, tai klaidas tiktai: R 4, Box 201, Oregon City, 
ir rasi. [Oregon.

NEGINČIJAMA TIESA

A

I Living Room Cushions
I Refilled With New Springs

& s

| Sofa Apačios Perbudavojimas g;
I ’ Už $12.00 |
X 1 M

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. Ž
Jf ra

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
i Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N.

Ji
$

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1,60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
į lonu. Mandagus patarnavimas.
'> Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra- 
/ Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame del puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
£ Žemos kainos už viską.
f Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

E

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
r

Steven Augustine & Frank Sanko
' SAVININKEI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N.
| . Tel. EVergrecn 4-9612 ( $

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Aukos Dienraščiui Vilniai
LLD 145 kuopos priešmeti- 

niame susirinkime* skaitytas 
laiškas vilniečių reikale susti
prinimui dienraščio Vilnies. 
Po trumpo apkalbėjimo na
riai suprato tą svarbą parem
ti savo darbininkišką laikraš
tį ir į kelias minutes su

dėjo aukū sekamai: Julia 
Rudaitienė pasipirko Vilnies 
Šerą už $10.00, ir paauko
jo $5.00; Karalius Pečiu
lis paaukojo $5; A. Miller pa
aukojo $5; St. ir Ada Petra- 
vichiai, $2; po $1 aukojo : Pov. 
ir Julia Pupiai, K. ir A. Mar~ 
cinkai, Juhzas Norkus, M. Ge- 
ralt - Geraltauskienė, Antanas 
Talandzevičius, P. ir K. Repeč- 
kai, J. ir II. Davis, A. Ru
diene, Anna 'Robinsonienė, 
Kazys Beržinis, J. Butman, J. 
J. Pupis, Juozas Valaitis, 
Leo ii1 Marie Peters, Gėo. ir 
Anna Bernotai, J. ir M. Alvi
nai, ir smulkių aukų surinkta 
$1.25. Viso $44.25.

Visiems aukotojams varde 
LLD 145 kp. tariam širdingai, 
ačiū ! J. Alvinas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Motorų Klubo susirinki
mas įvyks gruodžio 18 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Drauges, daly
vaukite, nes bus išduotas raportas 
iš praėjusios vakarienės, taipgi bus 
paskutinis šių metų susirinkimas.—

Mattes./ (291-292)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Klubo priešme- 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 18 
d., 7:30 v. v., Sachsenheim salėje, 
1400 E. 55th St Draugės dalyvau
kite susirinkime, atsiveskite ir nau
jų narių. Bus renkama nauja valdy
ba. Turime užsilikusių ir naujų rei
kalų aptarti. — Valdyba.- (291-292)

\ j ----- ----------
Gruodžio 8 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos kuopa laikė 
metinį susirinkimą. Susirinki
mas nebuvo iš anksto garsintas, 
tai nedaug narių atsilankė.

Po protokolo skaitymo ir ko
misijų raportų buvo pakviesti 
du delegatai išduoti raportą iš 
LLD 3-čios Apskr. metinės kon
ferencijos, kuri įvyko 7 d. 
gruodžio, New Ila ven mieste.

Jie sakė, kad konferencija 
buvo skaitlinga, atstovauta vi
sos didesnės kuopos. Į valdy
bą 1948 metams išrinkta 7 as
menys, prakilniems tikslams iš- 
aukota $80 ir apskritis nusipir
ko už $100 keturis Lietuvių 
Kultūros Namo Šerus. Nutarta 
ateinančią, vasarą surengt dien
raščio Laisvės naudai pikniką 
Waterburyje, o apskrities nau
dai — Hartforde. Kiti tarimai, 
aišku, tilps apskrities konfer. 
protokole.

Mūsų kuopa suruošė parengi
mą paramai centro knygų lei
dimo. Jis įvyko 7 d. gruodžio, 
bet dar raportas’ neparuoštas.

Sekantiems metams valdyba, 
galima sakyti, patvirtintą sena. 
Org. — J. Kazlauskas, proto
kolų raštininkas —. W. Bra
zauskas, finans. rašt. — B. Mu- 
leranka, iždininkas — F. J. 
Repšys. Knygius susirinkime 
nedalyvavo, tai jo klausimas 
paliktas sekamam susirinkimui.

Jau gauta už 1947 metus nau
ja knyga — “Viduramžių Isto
rija,” redaguota prof. F. 
A. Kosminskio. Knygą spaus
dino Kanadoje, Liaudies Balsas. 
Numatoma, kad knyga bus la
bai įdomi, tai istorija Europos, 
Azijos, Afrikos ir Amerikos. 
Yra nemažai informacijų 'ir 
apie Lietuvos praeitį. Nariai 
gaus ją ir kviečiami skaityti.

Kuopos sekretorius. B. Mu- 
leranka po ilgos ligos jau pasi
taisė, veikia išvien ir jau dir
ba. Linkiu jam pilnai atgauti 
sveikatą. Kitą mūsų kuopos na
rį Charles Brazauskas patiko 
nelaimė dirbtuvėje, nukirto du 
pirštus kairės rankos. Supran
tama, kad daug skausmo teko 
išgyventi, o ir ateityje gyveni
mas bus apsunkintas, nes fabri
kantai tokiais,, atsitikimais su
teikia tik ubagišką “dovaną” 
— atlyginimą. * Linkime 
Brazauskui pilnai susveikti.

Hartfordo lietuviai daug 
kusuoja ir . džiaugiasi,

kurie 
Šerų 

labai 
Me- 

Hart-
Atminkite,

lietuvių darbą.
LLD 68 Kp. Narys.

Pittsburgh, Pa.

H.

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Klubo priešme- 

tinis susirinkimas įvyks 17 dieną 
gruodžio, ' 7:3O v. v., 4097 Porter 
St. Dalyvaukite visos, nes reikės 
rinkti natlją valdybą 1948 m. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių. — V. 
Smalstienė, sekr. (291-292)

J. J. Kaškiaučius, M. D.|
580 Summer Avenue, «

Newark 4, N. J. $
HUmboldt 2-7964 «

dis- 
kad 

Brooklyne *jau nupirktas Lietu
vių Kultūros Centras. Kiekvie
nas prie pirmos progos nori 
nuvažiuoti ir pamatyti tą gra
žų kultūrinių lietuvių centrą.

Man atrodo, kad mes, nors 
jau gražiai prisidėjome prie to' 
centro įsigijimo, bet dar neuž- 
tektinai. Tiesa,yra gražiai pasi- 
pirkusių šėrų ir prisidėjusių su 
paskola, bet dar yra apsčiai to
kių, kuivie to nepadarė, gi pi
nigų dar daug reikia. Tą mat o
me kasdien dienraštyje iš at
skaitų. Todėl, prašyčiau visus, 
kurie tik išgalite — p'asipirki- 
te Lietuvių Kultūros Cetitro 
šėrų ir suteikite paskolų. Yra 
pas mus pasiturinčių biznierių, 
kurie galėtų apsčiai pasipirkti 
šėrų.

Biznieriai, kaip Domininkas 
Navickas, kuris užlaiko gražią 
valgyklą (3 decker), 639 Park

Visokios Žinios
Gruodžio 7 d. atsibuvo me

tinis susirinkimas LDS 160 kp., 
Savajame name, 1320 Medley 
St.

Skaitytas laiškas iš Vilnie/, 
prašant finansinės paramos. Po 
diskusijų paaukota $5, taipgi 
$5 paaukota į miesto fondą 
pagalbai nesveikų vaikų.

Priimtas naujas narys K. 
SArgota, taipgi išpildyta apli
kacija Jono Lapinsko.

Į valdybą,. 1948 metams iš
rinkti: pirmininku — D. P. Le
kavičius, vice-pirm. — V. Ju- 
sevičius, užrašų raštininku — 
Petras Aglinskas, turto rašti
ninku — V. Alinskas, iždinin
ku — J. Kazimier. Į gaspado- 
riaus vietą išrinktas — Kos- 

. tautas Lukas. Direktoriais — 
Ed. Norkus, Jos- Kudis, Pet
ras Macenas. Ligonių lankyto
jais — B. Urmanienė ir M. 
Veilienė. Knygų peržiūrėtojais 
— St. Orda, J. K. Mažukna ir 
Jos. šimku-s. Viršininkams al
gos bus pakeltos po $10 dau
giau.

Bus surengtas bankietas, šeš
tadienį, 8 d. sausio, 1948 me
tais, vakare, dėl narių. Nariai 
kiekvienas veltui gaus $2 ver
tės tikietą. Tą dieną apsiėmė 
padirbėti moterys: Elena Kai
rienė, B. Armalienė, M. Vilio
nė ir Jusevičienė ir vyrai — 
Ed. Norkus, V. Alinskas ir vi
sas senas kp. komitetas,

Trys lietuviai pasimirė. Gruo
džio 8 d. mirė šv. Jono ligoni
nėje Jurgis Ivanauskas, 36 me
tų, kuris staigiai susirgo plau
čių uždegimu. Jis buvo Pitts- 
burghe užaugęs, vedęs Nellę 
Katkiūtę. Paliko nuliūdime mo
terį, seserį ir brolį. Palaidotas 
10 d. gruodžio iš lietuvių baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapus.

Gruodžio 2 d. mirė Simanas 
Salkūnas, 64 metų. Paliko nu
liūdime moterį, sūnų ir dukte
rį. Buvo narys Lietuvos Sūnų 
Draugystės. Paėjo iš Suvalki
jos. •

Mirė Jonas Sinkus, apie 60 
metų. Buvo narys Lietuvos Sū
nų Draugystės. Ilgai sirgo. Bu
vo jam nupjovę abi kojas dėl 
kraujo užsinuodijįmo. Paliko 
nuliūdime moterį, apie 9 vai
kus. Iš Lietuvos paėjo iš Kau- 
nijos — Žemaitijos.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ir studentai žūsta sau ir Lie
tuvai, nesugrįždami Lietuvon.

Vienybėje (gruodžio 12 d.) 
skaitau apie pabėgėlių eilėse 
plintančią desperaciją. Ne 
vięnas jau esąs ir galą sau pa
sidaręs. žmonės nebežiną ką 
daryti, kur dėtis.

Tai liūdna ir baisu. Tai li
kimas fašistinės propagandos 
aukų.v Jeigu jų širdies ir 
smegenų nebūtų sugadinus 
fašistinė propaganda, jie bū
tų seniai suradę kelius atgal į 
Lietuvą ir šiandien džiaugtų
si naujuoju gyvenimu.

Savo piktų darbų vaisiais 
dabar gali didžiuotis Ty'slia- 
vos, Grigaičiai, šimučiai, Sie
liniai, Kairiai, Plechavičiai ir 
visi, kurie agituoja pabėgėlius 
negrįžti Lietuvon.

St. Strazdas sakosi tikrai ži
nąs, nes tikrai girdėjęs, kad 
“Stalino rojuje eina didžiau
sia panika” (Kel., gruod. 10 
d.). Bet tai bus panika pa
ties Strazdo nelaimingoje gal
voje. Jeigu jis sveikai, rimtai 
protautų^ tai netikėtų fašisti
nių davatkų plepalams.

JUNGT. TAUTŲ TARY
BA ATSISAKO GLOBOT

AŠIGALIŲ SRITIS
Lake Success, N. Y. — 

Tarptautinė Moterų Sąjun- 
rų pasiūlymą. Jos sakė, jog 
tarptautinė globa toms mil
žiniškoms ledų - sniegų dy
kumoms galėtų patarnauti 
moksliniams tyrimams, oro 
tėmijimams ir susisieki
mams tarp įvairių tautų, 
ga dėl Taikos ir Laisvės siū
lė, kad Jungtinių Tautų ta
ryba globotiniems kraš
tams perimtų į savo žinybą 
plotus aplink šiaurinį ir pie
tinį žemės ašigalius (po
lius). Taryba atmetė mote-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

■■■■■■■I Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs, dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer- 

Yneninė. 'Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

PHILADELPHIA, PA
Telefonai 4110

OPERATORIAI
QUEENS
Naujausia ir Moderniškiausia 

DIRBTUVĖ 
Moteriški Koutai ir Siūtai 

PATYRĘ Operatoriai 
REIKALINGI TUOJAU 

DART DARYTOJAI 
KALNIERIŲ DARYTOJAI 

KIŠENIŲ DARYTOJĄ! 
RANKOVIŲ SIUVĖJAI 

PAMUŠALŲ DARYTOJAI 
GUZIKINIU KILPŲ DARYTOJAI 

BEISTERAI & STIČERIAI 
VISOKIEMS KITIEMS SEKŠINAMS 

NUOLATINIS DARBAS.
BERT FASHIONS, Inc.

37-02 NORTHERN BLVD. 
LONG ISLAND CITY 

STILLWELL 4-1 ft) 1
(298)

HELP_ WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Mašinų. ATSONS 
BIAS PRODUCTS CO., 24 W. 4th St., xr v r’ \

X OPERATORES
Prie bliuziu. Nuolat. Gera Alga. DOTTY
SPORTSWEAR. 442 Broadway (arti Canal

St.), 4-tos lubos.
(288-290).

Jesse M. Donaldson nominuo
tas generaliu Jungtinių Valsti
jų pašto viršininku vietoje pa
sitraukusio Robert E. Hanne- 
gan. Donaldsonas yra pirma
sis paskirtas viršininku iš nuo
latinių pašto tarnautojų. Jis 
išdirbęs pašte 42 metus, dir-( 

bęs beveik kožnos rūšies 
darbe.

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina t 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. į 

AmTT'TIZT'T’V T> A CT1W A TVTT CTT r^TWTATC įATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

g 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I

(Skeršai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 į

is August Gustas
| BELTAIRE FLORIST
| Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
g 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. 1
y

Antru kartu apiplėšė Lietu
vos Sūnų Kliubą. Piktadariai 
atplėšė langus, išdraskė šaldy
tuvą, išvogė keturis keikus deg
tinės ir išgrobė iš muzikalės 
mašinos pinigus ir baro pribu
vimo pinigus. Padaryta daug 
nuostolių.

Jonas, Sharpęnskis, saliūni- 
hinkas, išvyko vakacijom į Flo
ridą pas savo moterį, kuri ten 
gyveno per vasarą nuosavajame 
name. V. Sadauskas buvo išva
žiavęs į'. Indiana valstiją į šer
menis giminaičio.

D. P.. Lekavičius.

af9y

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9830

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. .

Specialistui Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, InC., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y*

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale and Retail

. NO'tlCE is hereby glvėh thiit Licence No. 
GB 14262 haš been issuc'd" to'the uhrtėršigiierf 
to Bell befer at retail undėr Section 107 
of the Alcoholic Beverage .C6ntrol Law at 
110 Mobre St, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, io' |>e corteutnetl. OFF th'e t remises.

• ROSE NELSON
NOTICE is hereby' give! that Licėrjsė No. 
L 5867 has been, (spued to the undersigned 
td jįell vHne rthd Uffu6r at retail under Sec
tion 107 Of thej iAIeoholie Beverage Control 
Law at 1611 Nostrand Avė., Borough 6t 
Brooklyn, County of King's, to be con
sumed OFF the premises.

THE TILDEN LIQUOR STORE 
JOSEPH UARTZ

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

■ , ■ ■ if ■■■■■ ■—    - ■■■■ - .............................................. .. ...................--—‘ ** . ■
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bonus.

sekami kabliukai: 
būti šios valstijos 
bent 6 mėnesiais

tuojau ųžgyrė gub. Dewey ir 
kiti republikonai, bet atmetė 
veik visus kitus jo pasiūlymus, 
kurie būtų buvę naudingi žmo
nėms.

Seka kiti majoro siūlymai ir 
D. W. nuomonė.

šios'
pra- i

2, 1945 
valstijos piliečių 
nutartus

m., turi

Turėsi 
as- 

liū- 
gy- 
kur

Kas ir Kaip Gaus New Yorko 
Veteranų Bonus

Galima Išlaikyti 5 Centų 
Ferą ir Ligonines

Kiekvienas New Yorko vals
tijos gyventojas, kuris tarna
vo karinėse jėgose bile kada 
tarp gruodžio 7-tos, 1941 m., 
ir rugsėjo 
teisę gauti 
balsavimu 
Bet. . .

Dar yra
Turėjai 

gyventoju
pirm Įstojimo Į tarnybą.

Turi Įrodyti, kad esi 
valstijos gyventoju laike 
šymo bonų.

Prašyti bonų galės ne anks
čiau sausio (Jan.) 1, 1948 m. 
Tad, jei dėl stokos buto čio
nai jau rengeis persikelti pas 
uošvę Į New Jersey, Connect
icut, ar kur kitur Į “užrube- 
žį,” vely palauk.

BONŲ SUMA
Už tarnybą užrubežiuose 

$250.
Už tarnybą tik šioje Šalyje, 

bet ne mažiau 60 dienų, $150.
Už tarnybą šioje šalyje ma

žiau 60 dienų $50.

(discharge papers) abiejų pu
sių ar kokio kito oficialio pa
žymėjimo, jeigu toks buvo iš
duotas vietoje reguliarių “dis
charge papers.”

Liūdymo, kad gyvenat vals
tijoje pirm išėjimo į tarnybą 
ir kad gyveni dabar,
priduoti vardą ir adresą 
mens (ne giminės) kaipo 
dytojo, kad jis žino, kur 
venai pirm tarnybos ir 
gyveni dabar.

Prašymo bonų aplikacijas 
gali gauti jau dabar bile ku
rioje veteranams - patarnavimo 
valdinėje agentūroje arba tak
sų departmentė, taipgi nacio- 
nalėse veteranų organizacijo
se. Atsakymus ir visus doku
mentus galite susirikiuoti da
bar, bet.. . x

Prašymo (applicaton) nepa
sirašykite pirm sausio 1-mos. 
Ir nepasirašykite vienas, 
sų pasirašymą aplikacijos 
ri matyti notaras, kuris 
liudys jūsų dokumentus, 
to, užbaigtus, sutvarkytus

KO REIKĖS PRIE PRAŠYMO; kumentus galite pasiųsti Į 
Pilno dydžio nuotraukos. bany laišku. Vartokite 

(photostatic copy) jūsų iš patį voką, kuriame gausite 
tarnybos atleidimo dokumento likaciją.

Angliško darbnunkų dien
raščio Daily Worker rašytojas 
Michael Singer rašo, kad New 
Yorkas, kaip kad ir kiti šios 
valstijos miestai, stokuoja fi
nansų, vyriausiai, dėl sekamų 
priežasčių :

Valstijos iždinė nepalaiko 
liaudies mokyklų, nors to rei
kalauja valstijos konstitucija.

Negrąžina miestams, tarp 
jų ir New Yorkui, atitinkamos 
dalies taksų, kurie, didžiumo
je, ateina iš New Yorko mies
to.

Vaduojasi nusenusiu 19-to 
šimtmečio įstatymu, kuris už
draudžia miestams taksuoti 
savo nuosavybes tiek, kiek 
miestui reikia. Miestas visą 
laiką smarkiai augo ir dėl to 
jo budžetas turėjo didėti, o 
pajamos nuo nejudomo turto 
faktinai sumažėjo. Pasekmė
je to miestas buvo privers-

Jū" tas uždėdinėti visokius kitus 
tu" (taksus ant tų gyventojų, ku

rie mažiausia teišgali mokėti.
Majoro 

planą, tą 
uždėti 60 
mokesties 
liant f erą

pa- 
Po 
do- 
Al- 
tą 

ap-

O’Dwyer pasiūlytą 
jo dalį, kuri siūlo 
nuošimčių daugiau 
už važiuoto, pake
riu o 5 iki 8 centų,

Filmos-Teatrai

streikie-
Apie potvinius Ispani-
Lenkai ruošia sama-

Embassy Newsreel Teatruose
Filminiai vaizdai apie ko

vas Palestinoje ir propagan
da prieš Francijos 
rius. 
joje.
ninį kurą apsaugai gyventojų 
nuo šalčio ir pratęsti anglies 
išteklių. Taipgi namų fronto 
žinelės.

Gotham Teatre
Rodo filmą “Red Stallion.” 

apie greituolį “raudonąjį” fil
mų žirgą, su gabiais jo vai-’ 
dytojais. Vadovaujančiose ro-

Maureen
Tea- 
47th

]ėse Robert Paige, 
Nash, Ted Donaldson, 
tras prie Broadway ir 
St., New Yorke.

Mayfair Teatre
Yorke vis dar teberodo 
“Gentlemen’s Agree- 
parodančią žalingumą

St.,

Teątre.
gaminta Maskvos 

vadovybėje Lev
su Boris Chirkov

New 
filmą 
ment,” 
priešrasinės, prieštautinės pro
pagandos, kada ji, nesudraus
ta ir nevaldoma, užnuodija 
žmones. Teatras prie 7th Avė. 
ir 47th St., New Yorke..

Stanley Teatre
Prie 7th Avė. ir 42nd

New Yorke, yra Įdomi progra
ma. Rodo komišką' filmą 
“The Winner,” su dainomis. 
Priedams rodo paskilbusiąją 
dramą “Ant Dugno,’L rodytą 
seniau, dabar pakartojamą. Ir 
yra trumpi vaizdeliai.

Ateinantį šeštadiehĮ, gruo
džio 20-tą, pradės rodyti bio
grafišką filmą apie garsųjį 
rusų kompozitorių, “The Great 
Glinka.” Tą pačią dieną fil
mą pradės rodyti ir Chicago- 
je, Studio

Filmą 
studijose, 
Amshtam,
vyriausioje rolėje. Amerikoje 
ji yra globoje Artkino Pict
ures, Inc.

New Yorko Paramount
Antra savaitė rodo “Gold

en Earrings,” su Marlene 
Dietrich ir Ray Milland. As
meniškai scenoje filmų komi

škas Billy De Wolfe ir kiti.
l Brooklyno Paramount

Pradėjo rodyti “Wild Har
vest,” su Alan Ladd ir Doro
thy Lamour, kuri čia vaidina 
padykėlės ir gobšės rolę, su
kursto draugą prieš draugą.

Roxy Teatre
Rodo komišką filmą “It Had 

Be You.” Taipgi yra sce- 
aktai su svečiais artistais

teatro šokėjomis, orkestrą.
55th St. Playhouse

New Yorke, rodo francūzų 
filmą “Symphonic Fantast

ique,” su anglišku aiškinimu.
Dalykas, kaip jau galima 

suprasti iš vardo, einasi apie 
žymų 19-j o šimtmečio muziką 
Hector Berlioz. Su jo gyveni
mu niekad neteko artimai su
sipažinti, tad negaliu tikrinti, 
kaip artimai filmą prisilaiko 
tikrovės, tačiau kaipo muziko 
gyvenimo ir meilės drama yra 
gailiai įdomu

Trumpoje sutraukoje, jos 
turinys toks:

Jauną Berlioz motina nori iš
leisti į daktarus, o jis klasė
je rašo muziką. Motina atsi
sako daugiau pinigų duoti 
mokslui, tačiau jis, nors skurs
ta, bet vis mokosi muzikos. 
Dar padūkusiai įsimyli į akto
rę, kuri jo nemyli, vienok jos 
žvaigždei gęstant, su juo ap- 
siveda, nors juo nepasitiki. O 
paskiau nuo jo pabėga su vai
ku, nes jis vis dar negavo pri
pažinimo, kaipo muzikas, ka
dangi jo muzika naujoviškes- 
nė, liaudiškesnė, skirtinga. •

Berliozas vėliau susiveda su 
dainininke, kuri jį labai myli 
ir jo darbą įvertina. Jisai jau 
pakilo Į aukštumas, tačiau ne
sijaučia laimingu, nes liūdi sū
naus. Pagaliau, susirado ir 
sūnus, visi pradžiugę garbe 
ir laime, kai staiga .miršta jo 
žmona, ir filmą baigiasi gie- 
dama-grojama jai jo paties 
sukurta “Requiem.” •

Kas mėgsta liūdnai drama
tišką ir muzikališką filmą, 
tam patiks “Symphonic Fan- 
tastique.”

City Center
Dabar, baigiant 17-ta, vei

kia Ballet Teatras—būrys pro
fesionališkų šokėjų, su Yoiis- 
kevitch, Kaye, Laing, Alonzo, 
Krizą solistuose ir grupėse. 
Kainos vakarais nuo $1.20 iki 
$3, šeštadienį ir sekmadienį 
popietiniai vaidinimai iki $2.- 
40. Adresas; 131 W. 55th 
St., New Yorke.

Kalbant apie City Center, 
pravartu priminti, jog tai yra 
miestavas teatras — jūsų tea
tras. Jame stengiasi parodyti 
masėms geriausias operas, ba
letus,, veikalus, koncertus vi
siems prieinamomis kainomis. 
Ten taip pat teikia progų 
jauniems ir naujiems talen
tams pasireikšti.

Daug Garmentiečiiį 
Atėjo j Komunistu 
Šauktą Mitingą

nos

i

New York o miestas jau 
60 pėdų 

Ją atvežė iš New- 
N. Y. šviesas užžiebs
Bus matoma City Hali 

iki po švenčių.

gavo savo “eglaitę, 
aukščio.
comb,
19-tą.*
Parke

Trečiadienį per pietus Įvyko 
komunistų sušauktas masinis 
mitingas siuvyklų centre,' 39th 
St. ir 7th Ave., New Yorke.

Ant greitųjų užkandę iš na
mų atsinešto sandvičiaus ar 
ant kampo pasigavę “šuniu
ką,” darbininkai suvyko pus
valandį pastovėti šaltame ore, 
kad išgirsti, ką turi komunis
tai pasakyti apie mūsų šalies 
ir pasaulio šiandienines pro
blemas.

Mitinge priimtos rezoliuci
jos, reikalaujančios, kad val
džia veiktų prieš aukštas kai
nas. Taipgi pasisakyta prieš 
Marshallo Planą; bet reika
lauta tikros pagalbos Europai. 
Rezoliucijos pasiųstos abiejų 
valdančiųjų partijų — demo
kratų ir rep'ublikonų viršinin
kams, nacionaliams komite
tams.

Mitingo eigoje keli tūks
tančiai žmonių perėjo —- anks
tybieji grįžta Į darbą, vėliau 
pietaujantieji ateina. Vienu 
tarpu kalbėtojų klausėsi apie 
tūkstantis publikos.

Kalbėjo: John .Gates, bu
vęs paskiausiame pasaulinia
me kare paratfūperių mas
ter saržentu, o dabar angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker redaktorius; kaunsil- 
manas Benjamin J. Davis, 
naujai paskirtasis kaunsilma- 
nu Simon W. Gerson, ilgame
tė darbininkų vadovė Eliza
beth Gurley Flynn, komūnistų 
organizacijos šioje valstijoje 
pirmininkas Robert Thompson.

Gates ypatingai pasmerkė 
Francijos Schumano valdžią 
už laužymą Francijos darbi> 
ninku streikų. Tas, sakė jis, 
buvo daroma einant Marshallo 
Plano’ reikalavimu paremti re
akciją užrubežiuose.

“Francijos darbininkai 
streikavo prieš aukštas kai
nas. Mes, kurie kariavome 
Europoje, žinome, kaip žmo
nės ten gyvena. Mes žinome, 
kad streikai buvo pateisintini, 
nežiūrint spaudos pareiškimų, 
būk darbininkai bandę įsteig
ti Francijoje komunizmą.”

Gates taipgi sakė, kad Ame
rikos žmonėms reikia naujos 
politinės partijos, masinės par
tijos, kurios programa apim
tų darbininkų, farmerių. ir vi
durinės klasės reikalus. “Rei
kia Wallace programos ir 
Wallace rūšies kandidato,” 
sakė jis. »

KOKIE YRA PLANAI 
SUKĖLIMUI FINANSŲ?
Majoras pasiūlė gauti iš 

valstijos iždinės $30,000,000 
švietimo reikalams.

Daily .Worker tą užgiria'. 
Bet. priedams prie to siūlo pa
dvigubinti visą valstijos' tei
kiamą sumą miesto švietimo 
reikalams, kaip to reikalauja 
Public Educational Associa
tion, taipgi CIO, AFL ir ne- 
priklauomi mokytojai. Tokio 
pakėlimo bendra suma būtų 
$103,000,000, iš kurios N e w 
Yorko miestui turėtų tekti 
$47,000,000 ar daugiau.

Majoras siūlė gauti iš vals
tijos senukų ir paliegusių li
goninėms 80 nuošimčių visos 
išlaikymo sumos, apie $32,- 
000,000. Gauti našlaičių vai
kų išlaikyrfiui $8,000,000.

Daily Worker tą užgiria.
Majoras siūlė gauti miestui 

$14,000,000 pataisymu taip 
vadinamos Moore Formulos, 
paliekant miestams didesnį 
nuošimtį iš mieąte surenkamų 
valstijai taksų.

Daily Worker stoja už aukš
tesnį nuošimtį miestui, negu 
majoro siūlytasis.

Už grąžinimą 
mokamų taksų 
šimčio pasisakė 
PM. Jis siūlo
nuošimtį pakelti 
miestas gautų atgal $64,000,- 
000 daugiau negu gaudavo.

Majoro siūlyrpu, visais prie- 
diniais fondais turėtų išs vals
tijos tuojau gauti $84,000,000.

Daily Worker siūlo iš visų 
minėtų šaltinių gauti $134,- 
000,000.

Tai tiek būtų priedinių pa
jamų miestui tuojau. Apie tai, 
koks planas yra pasiūlytas pa
stoviam, ilgalaikių! Tarp vals
tijos ir miesto finansų nusta
tymui, matysite sekamose lai
dose. R.

miestui jo su- 
didesnio nuo- 

ir laikraštis 
grąžinamąjį

tiek, kad

g Adam V. Walmus, D.D.Sl
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if81650—5th Ave., kamp. 19 St.

8 BROOKLYN, N. Y.
%
If Tel. SOuth 8-5569

if DAKTARAS-DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.

%

| BARBER SHOP 1
| ANTANAS LEIMOtfAŠ fl

Savininkas fl
j 806 UNION AVENUE | 
| GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

IBAR & GRILL
| LIETUVIŠKA ALUDĖ
| DEGTINĖ, VYNAS

ALUS
ir

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
I 41F Grand St.
| Brooklyn, N. Y.

June Allyson ir Peter Lawford technispalvėje linksnio,- 
je filmoje “Good News,” rodomoje Radio City Music 
Hall, Rockefeller Center. Didžiojoje scenoje kalėdinis 
spektaklis “Nativity,” krikščioniškai - religiška tema.

Tai lietuviams žinomasis “Betlejus,” tik, žinoma, 
modernizuotas, pagražintas.

Serga Frank Varaška, kriau
šius. Smarkiai jam suskau
dėjo ranką ir jau gerokas lai
kas kaip nedirba.

Beje, d. Varaška paskutinę 
festivalio dieną paaukojo me
nininkų mokyklai $1, bet jo 
vardas buvo užrašytas ir Lais
vėje paskelbtas kitaip.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. priešmetinis susirin
kimas jvyks gruodžio 16 d., 8 v. v., 
Šapolo-Vaiginio salėję, 147 Thames 
St. Nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, bus renkama nauja valdy
ba 1948 m. ir gausite naują knygą— 
Viduramžių Istoriją. — P. Babars- 
kis, sekn (291-292)

I DANTŲ GYDYTOJAS S 

|Dr. A. Petrikai 
» y 
if 
if 
if • 
if 
sf I if »

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVcrgrcen 7-6868
9—12 ryte 
1.— .8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:
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New Yorko palikimų teisme 
peržiūrėjus velionės aktorės 
Maxine Elliott palikimą, radę 
ją palikus $1,305,376 turto.

Stephen Barrett, pustrečių 
metų, prigėrė Įkritęs Į prūdą 
kaimynų kieme, dviejose pė
dose vandens.

Susivedė ‘ •
Lapkričio 25-tą dieną Olga 

Vaznytė (Wagnis) išvyko or
laiviu Į Los Angeles, Cal. 
Lapkričio 27-tą apsivedė su 
Antanu Margos ir dabar tenai 
leidžią medaus mėnesį. Ol
ga rašo, kad jai ten labai pa
tinka, gyventi, ir nežino, kada 
sugrįš Į Brooklyną.

Jaunavedžiai keletą dienų 
praleido Ncvados valstijoje ir 
aplankė garsius “gambling 
casipos,” bet laimės nebuvo.

Olga yra duktė Petro Vaz- 
nio, Laisvės darbininko. Ji
nai yra narė LDS 159-tos kuo
pos ir yra buvusi choro nare.

Antanas yra buvęs aukso 
žiedų dirbtuvės savininkas, 
bet dabar mano Los Angeles * 
mieste naują išdirbystę atsi
daryti.

Vaznio šeima šiemet paau
go dviem nariais. Keletas mė
nesių atgal prisidėjo anūkė, o 
dabar žentas.

Linkime Olgai ir Antanui 
gero pasisekimu naujajame 
gyvenime.

Ir linkime jauniesiems neati
trūkti nuo mūsų. Ypatingai 
Los Angeles mieste yra tam 
gera proga, kadangi ten gy
vuoja ir entuziastiškai veikia 
LDS Mix-Masters, jaunimo 
kuopa, kur jauni lietuviai ir 
lietuvių marčios ir žentai gali 
susirasti sau gerų draugų; 
smagiai praleisti liuoslaikį ir 
sykiu paremti naudingą orga
nizaciją.
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GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

I Egzaminuojant Akis,Į 
“ - - ; į

Akinius | % ■ ,i . — « . fl
fl 
& 
K

| Rašome Receptus 
iDarome ir Pritaikome Akini

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. .

Tel. ST. 2-8842
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f T1 oto grafas |
^Traukiu paveikslus familijų, ves-fl 

į grupių ir pavienių.^ 
Iš senų padaraufl 
naujus paveiks,.^ 
lūs ir krajavusfl 

1 sudarau, su ame-^ 
rikoniškais. Rei-$ 

[ kalui esant irĮ| 
F padidinu tokio® 
1 dydžio, kokio pa- $ 

geidaujama. Tai-® 
pogi atmaliavojufl 
įvairiom spalvom.

i ’ JONAS STOKES f 
f 512 Marion St., Brooklyn fl 
f Kampas Broadway ir Stone Avė., priefl 
f Chauncey St., Broadway Line. fl 
į Tel. GLemnore 5-6191 Q

©tuvių, kitokių

BROOKLYN į

į'LABOR LYCEUM Ž
y DARBININKŲ ĮSTAIGA 
įšalės dėl Balių, Koncertų, Ban-/ft
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.$ K • __ __ •___ *2
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Taikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave. fl
Tel STagg 2-8842
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Kada norite gerų pietų, # 
kreipkitės į

Lorimer Coffe Shop j
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

.Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.
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gKvepiančiai keptos 'ir virtosg 
g mėsos valgiai. Taipgi dar- g 

žovių ir pieninių valgių
g gražus pasirinkimas.fl 
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Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. #52.50

Graži įvairybe kostu- 
miškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdlrbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimo, dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų, iki 
Kalėdų.

Linksnių Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Peter
KAPISKAS Į

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great . . . so avoid dis
appointment . . . choose tojnorrow!

. . >17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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